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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

1Edisi 127 | Agustus 2022



Sa
la

m
 R

ed
ak

si

Kemerdekaan adalah hak segala 
individu, keluarga, masyarakat, 
bangsa dan negara bahkan peradaban 

manusia. Penjajahan di dunia harus di 
hapuskan karena tidak sesuai dengan 
perikemanusiaan, perikeadilan dan nilai-
nilai kemuliaan manusia. Kemerdekaan 
Indonesia adalah rahmat dan nikmat Allah 
swt atas perjuangan dan pengorbanan harta, 
darah dan nyawa para pejuang dan seluruh 
rakyat Indonesia. Kemerdekaan Indonesia 
sebagai nikmat dari Allah swt harus disyukuri 
dengan menyadari secara mendalam bahwa 
kemerdekaan ini adalah karunia yang sangat 
mulia dari Allah swt, yang merupakan 
amanah untuk dimanfaatkan dan digunakan 
untuk meraih kembali kedaulatan negara, 
kehormatan, keadilan, kesejahteraan dan 
kemuliaan sebagai manusia dan hamba Allah. 

Kemerdekaan 
merupakan salah satu 
karunia besar dari 
Allah subhaanahu 
wa ta’aala kepada 
hamba-Nya. Ia 
merupakan ni’mat 
utama sesudah 
ni’mat keimanan. 
Sebagaimana ni’mat-
ni’mat lainnya Allah 

Memaknai
Kemerdekaan Islam

Oleh : Moch. Chudzil Chikmat, S.Pd.I  General Manager Laz Saku Yatim

subhaanahu wa ta’aala memerintahkan 
kita untuk mensyukurinya. Sebab 
mensyukuri ni’mat akan menghasilkan 
pelipatgandaan terhadap nikmat-
Nya. Sedangkan kufur ni’mat akan 
menyebabkan ni’mat itu berubah 
menjadi sumber bencana bahkan azab 
dari Allah Swt. 

Tugas utama sebagai rakyat 
indonesia khususnya umat Islam yang 
mayoritas di negeri tercinta ini adalah 
bagaimana menjaga,  mempertahankan 
dan  memperjuangkan  kemerdekaan, 
kedaulatan dan kehormatan bangsa 
untuk berdiri setara bahkan terdepan 
dengan bangsa-bangsa lain. Begitupula 
bagaimana memanfaatkan semaksimal 
mungkin semua potensi yang dimiliki 
untuk mewujudkan masyarakat yang 
adil, makmur dan berperadaban. 

Oleh karena itu, kemerdekaan 
yang telah diraih dengan pengorbanan 
pikiran, tenaga,  harta, air mata dan 
nyawa pejuang-pejuang  bangsa 
terdahulu harus kita dapat menjaga, 
mempertahankan, memperjuangkan, 
dan  mengisi kemerdekaan dengan 
memaksimalkan seluruh potensi 
alam, sumber daya manusia, dan 
nilai-nilai juang bangsa Indonesia.  
Olehnya itu diharapkan semangat, dan 
kebersamaan sebagai bangsa yang 
besar untuk bangkit melawan belenggu  
ketertinggalan  untuk  mencapai 
kehidupan bangsa  yang mandiri, 
adil dan makmur yang diridhoi oleh 
Allah swt  yaitu terwujudnya Negara 
dan bangsa yang baldatun tayyibatun 
warabbun ghafuur. Wallahu ‘alam
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Mendapati bulan Muharram 
merupakan kenikmatan tersendiri 
bagi seorang mukmin. Karena 

bulan ini sarat dengan pahala dan ladang 
beramal bagi orang yang bersungguh-
sungguh dalam mempersiapkan hari 
esoknya. Memulai awal tahun dengan 
ketaatan, agar pasti dalam melangkah dan 
menatap masa depan dengan optimis.

Amalan
di Bulan Muharram
Adakah amalan khusus di bulan Muharram?

Abu Utsman an-Nahdi mengatakan: 
“Adalah para salaf mengagungkan tiga 
waktu dari sepuluh hari yang utama: 
Sepuluh hari terakhir dari bulan 
Ramadhan, sepuluh hari pertama bulan 
Dzulhijjah dan sepuluh hari pertama 
bulan Muharram”.

Berikut ini amalan-amalan sunnah 
yang dianjurkan pada bulan ini:

Pertama: Puasa
Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa 

sallam bersabda,

 ِ
َّ

الل َشْهُر   
َ

َرَمَضان َبْعَد  َياِم  الّصِ  
ُ

َضل
ْ
ف
َ
أ

ُم ُمَحرَّ
ْ
ال

Puasa yang paling afdhol setelah 
puasa Ramadhan adalah puasa pada 
bulan Allah al-Muharram.

Hadits ini sangat jelas sekali bahwa 
puasa sunnah yang paling afdhol 
setelah Ramadhan adalah puasa pada 
bulan Muharram. Maksud puasa 
disini adalah puasa secara mutlak. 
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Dalam kitab Tanbihul Ghafilin 
disebutkan bahwa Rasulullah SAW, 
bersabda:

ْعَطاُه 
َ
أ ِم  ُمَحرَّ

ْ
ال ِمَن  َعاُشوَراَء  َيْوَم  َصاَم  َمْن 

ٍك، َوَمْن َصاَم 
َ
َواَب َعْشَرِة آلاِف َمل

َ
ى ث

َ
ُ َتَعال َّ

الل
َواَب َعْشَرِة 

َ
ْعِطَي ث

ُ
ِم أ ُمَحرَّ

ْ
َيْوَم َعاُشوَراَء ِمَن ال

َشِهيٍد،  آلاِف  َوَعْشَرِة  َوُمْعَتِمٍر  َحاّجٍ  اِف 
َ
آل

َعاُشوَراَء  َيْوَم  َيِتيٍم  ِس 
ْ
َرأ ى 

َ
َعل َيَدُه  َمَسَح  َوَمْن 

ِ َشْعَرٍة َدَرَجًة
ّ

ل
ُ
ُه ِبك

َ
ى ل

َ
ُ َتَعال َّ

َع الل
َ
َرف

Artinya: “Barangsiapa berpuasa pada 
hari Asyura (tanggal 10) Muharam, niscaya 
Allah akan memberikan seribu pahala 

Muharram, 
Bulannya
Anak Yatim?

malaikat dan  10.000 pahala syuhada’. Dan 
baragsiapa mengusap kepala anak yatim 
pada hari Asyura, niscaya Allah mengangkat 
derajatnya pada setiap rambut yang 
diusapnya.”

Hadits ini dalam status yang dhaif alias 
lemah. Karena itu, beberapa kalangan ada 
yang melarangkan praktik ini. Tapi, menurut 
Zarkasih, mereka yang mengamalkan 
pun sejatinya tahu bahwa itu adalah 
hadits-hadits dhaif, dan mereka tetap 
melakukannya berdasarkan pendapat 
ulama. Mereka mengatakan, memang benar 
hadits itu dhaif, tapi apakah mengamalkan 
hadits dhaif itu mutlak diharamkan? 

Memperbanyak puasa sunnah pada 
bulan ini, utamanya ketika hari ‘Asyura (10 
Muharram).

Akan tetapi perlu diingat tidak 
boleh berpuasa pada seluruh hari bulan 
Muharram, karena Rasulullah shallallahu 
‘alaihi wa sallam tidak pernah berpuasa 
sebulan penuh kecuali pada Ramadhan 
saja.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah berkata: 
“Ini adalah puasa yang paling afdhol bagi 
orang yang hanya berpuasa pada bulan 
ini saja, sedangkan bagi yang terbiasa 
berpuasa terus pada bulan lainnya yang 
afdhol adalah puasa Daud”.

Kedua: Memperbanyak amalan shalih
Sebagaimana perbuatan dosa pada 

bulan ini akan dibalas dengan dosa yang 
besar maka begitu pula perbuatan baik. 
Bagi yang beramal shalih 
pada bulan ini ia akan 
menuai pahala yang besar 
sebagai kasih sayang dan 
kemurahan Allah kepada 
para hambanya.

Ini adalah keutamaan 
yang besar, kebaikan 
yang banyak, tidak bisa 
dikiaskan. Sesungguhnya 
Allah adalah pemberi 
nikmat, pemberi 
keutamaan sesuai 
kehendaknya dan 

kepada siapa saja yang 
dikehendaki. Tidak ada 
yang dapat menentang 
hukumnya dan tidak ada 
yang yang dapat menolak 
keutamaanNya.

Ketiga: Taubat
Taubat adalah kembali 

kepada Allah dari perkara 
yang Dia benci secara lahir 
dan batin menuju kepada 
perkara yang Dia senangi. 
Menyesali atas dosa yang 

telah lalu, meninggalkan seketika itu juga 
dan bertekad untuk tidak mengulanginya 
kembali. Taubat adalah tugas seumur 
hidup.

Maka kewajiban bagi seorang 
muslim apabila terjatuh dalam dosa dan 
maksiat untuk segera bertaubat, tidak 
menunda-nundanya, karena dia tidak 
tahu kapan kematian akan menjemput. 
Dan juga perbuatan jelek biasanya 
akan mendorong untuk mengerjakan 
perbuatan jelek yang lain. Apabila berbuat 
maksiat pada hari dan waktu yang penuh 
keutamaan, maka dosanya akan besar 
pula, sesuai dengan keutamaan waktu dan 
tempatnya. Maka bersegeralah bertaubat 
kepada Allah.

Sumber: https://muslim.or.id/23078-amalan-di-
bulan-muharram.html
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Pada kenyataan, menurut Zarkasih, 
ulama jumhur membolehkan mengamalkan 
hadits dhaif dengan beberapa syarat. Imam 
al-Nawawi menyebutkan dalam kitabnya 
al-Adzkar (hal. 8):

“Para ulama dari kalangan ahli hadits 
dan ahli fikih mengatakan: boleh dan disukai 
mengamalkan hadits dhaif dalam perkara 
fadhail a’mal, targhib (memotivasi) serta 
tarhiib (memberikan peringatan) selama 
haditsnya tidak maudhu’ (palsu).” 

Adapun mengenai maksud “mengusap 
kepala anak yatim” dalam hadits di atas, 
sebagian ulama mengartikannya sebagai 
makna hakiki (mengusap kepala dengan 
tangan). Sebagian lainnya mengartikan 
sebagai makna kinayah (kiasan). Ibnu Hajar 
al-Haitami berpendapat: “Maksud dari 
‘mengusap’ dalam hadits yang kedua adalah 
makna hakiki, sebagaimana diterangkan 
oleh hadits lain, yaitu “Barangsiapa yang 
mengusap kepala anak yatim semata-mata 
karena Allah, niscaya Allah memberikan 10 
kebaikan pada setiap helai rambut yang 
diusapnya. Dan barangsiapa berbuat baik 
kepada anak yatim, perempuan atau laki-
laki, niscaya aku (Nabi Muhammad) akan 

H
ad

its

bersamanya seperti ini (dua jari tangan); 
lalu Nabi berisyarah dengan dua jarinya”. 
Penyebutan kata ra’sun (kepala), karena 
mengusap kepala berarti menghargai, 
mengasihi, cinta kasih, dan mengayomi 
kebutuhannya. Jika semua itu dilakukan 
pada anak yatim, maka akan mendapatkan 
pahala yang sangat besar….” (al-Fatawa al-
Haditsiyyah li-Ibni Hajar al-Haitami, 1/43)

Lebih lanjut mengenai amalan 10 
Muharam dengan menyantuni anak yatim, 
Syeikh Abu Thayyib menyatakan “Abu 
Thayyib berkata: “Mengusap kepala anak 
yatim adalah sebuah kinayah tentang kasih 
sayang dan sikap lemah lembut (kepada anak 
yatim). Makna kinayah ini tidak bertentangan 
dengan makna hakiki, karena keduanya bisa 
dipadukan”. (Mirqatul Mafatih, 8/3115)

     Kasih sayang kepada anak yatim, 
tentu saja bukan hanya diwujudkan dengan 
belaian rambut belaka, tapi juga mengurus 
anak yatim secara baik dan memberi 
santunan untuk sandang, pangan, papan, 
dan pendidikannya. Maka, pemberian 
santunan bukan hanya dilakukan pada 
tanggal 10 Muharram saja, tapi juga pada 
bulan-bulan lainnya

JAWAB :
(1) Hadits yang anda maksud itu 

berbunyi:

ُجْوُه،  َزِوّ
َ
ُه ف

َ
ق

ُ
 ِدْيَنُه َوُخل

َ
ْم َمْن َتْرَضْون

ُ
ْيك

َ
ِإَذا َخَطَب ِإل

َساٌد َعِرْيٌض
َ
ْرِض َوف

َ
أ

ْ
َنٌة ِفي ال

ْ
ْن ِفت

ُ
وا َتك

ُ
َعل

ْ
 َتف

َّ
ِإلا

Artinya: “Apabila seseorang yang kalian 
ridhai agama dan akhlaknya datang kepada 
kalian untuk melamar (putri kalian), maka 
hendaknya kalian menikahkan orang 
tersebut (dengan putri kalian). Bila kalian 
tidak melakukannya niscaya akan terjadi 
fitnah di bumi dan kerusakan yang besar.” 
(HR. Tirmidzi)

Hadits itu sebenarnya tidak bermakna 
bahwa setiap datang lelaki shalih datang  
melamar lalu wajib di terima. Buktinya 
Fatimah binti Qais menolak pinangan 
Muawiyah RA dan Abu Jahm. Asma binti Abu 
Bakar juga menolak banyak lamaran para 
sahabat yang shalih. Ummu Darda’ juga 
pernah menolak lamaran Muawiyah RA.

Intinya banyak sahabiyah perempuan 
yang menolak lamaran para sahabat yang 
shalih. Seandainya hadits itu bermakna 
bahwa setiap lelaki shalih harus diterima, 
tentu Fatimah binti Qais tidak akan menolak 
lamaran Muawiyah RA dan Abu Jahm. 
Bahkan Ummu Hani pun pernah menolak 
lamaran Rasulullah  SAW.

Muhammad Usman

Saya pernah mendengar hadits : “Kalau datang kepadamu seseorang yang baik 
agamanya dan engkau menolaknya, akan ada fitnah setelahnya” Apakah ini berarti bahwa 
kalau ada lelaki shalih datang meminang harus diterima?

Ada seorang teman saya, dia punya kenalan yang sedang mencari istri. Teman saya 
memastikan bahwa lelaki ini  adalah orang baik. Teman saya itu lalu  teringat saya. Kalau 
misalnya lelaki tersebut datang dari jauh dan ingin ta’aruf, apa yang 
harus saya lakukan agar terhindar dari fitnah? Bolehkah saya melihat 
seberapa besar dia berjuang ? 

Mohon nasehat ustadz “
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Menolak Lamaran

Lelaki Shalih yang Datang Meminang ?



Siapa yang lebih shalih dari Rasulullah 
SAW? Faktanya Ummu Hani menolak 
pinangan Rasulullah SAW.

(2) Hadits itu sebenarnya di tujukan 
kepada para wanita dan orang tua yang 
suka menolak lamaran lelaki shalih karena 
alasan yang tidak syar’i. Misalnya karena 
lebih memprioritaskan faktor materi, 
fisik atau persoalan duniawi lainnya, lalu 
menolak lelaki shalih dan lebih memilih 
lelaki fasiq asalkan kaya raya.

Prinsip materialistis seperti ini akan 
membawa mudharat bagi si wanita di dunia 
dan akhirat. Itulah maksud dari hadits 
tersebut.

(3) Adapun wanita yang dipinang , 
mempunyai hak penuh menolak lelaki 
shalih yang melamarnya jika ia memang 
tidak menyukai lelaki tersebut. Karena bisa 
jadi ada pertimbangan lain bagi seorang 
wanita untuk menerima seseorang untuk 
menjadi suaminya. Misalnya Ummu Hani 
menolak pinangan Rasulullah SAW karena 
merasa sudah tua  dan memiliki banyak 
anak. Dan beliau berhak untuk menolak 
seperti  itu.

(4) Jika pinangan lelaki yang datang kali 
ini anda anggap besar kemungkinan untuk 
membawa anda meraih kebaikan dunia dan 
akhirat, silahkan ditindak lanjuti. Sebagai 
manusia, kita diberi kesempatan untuk 
mengupayakan takdir terbaik. Istikharahlah 
terlebih dulu, lalu jika azam memang kuat, 
jalani prosesnya secara benar. Jika lelaki 
tersebut meminta bertemu  langsung untuk 
nadhor, silakan di temui.  Tapi tidak boleh 
berduaan. 

Menurut syariat, harus ada orang lain 
di situ yaitu mahram anda. Sebaiknya anda 
ditemani seorang mahram lelaki yang 
berwibawa. Di dalam proses ta’aruf kedua 
belah pihak hendaknya saling memberitahu 
informasi tentang diri masing-masing 
secara jujur dan transparan. Jangan 
mengawali sesuatu yang baik dengan 
kedustaan. Kalau misalnya ada hal yang 
terasa tabu untuk dibicarakan  langsung, 
kedua belah pihak boleh meminta bantuan 
orang yang terpercaya untuk di tanya.

Anda sendiri kalau ingin mencari 
informasi tentang lelaki tersebut , sebaiknya 
lakukan dengan diam-diam. Cari seseorang 
yang mengenal lelaki tersebut dengan baik 
dan bisa dipercaya, suruh dia menggali 
informasi sedalam mungkin agar anda nanti 
tidak kecewa. 

Jangan sampai ibarat membeli kucing 
dalam karung. Anda membeli kucing hanya 
karena ia bersuara meong... meong..., tanpa 
pernah  menyelidiki apakah itu kucing 
persia, kucing kudisan, kucing buluk atau 
bahkan kucing garong.

(5) Jadi pesan saya yang pertama, Teliti 
dan berhati hati. Yang kedua, tetap jaga 
harga diri. Jangan murah hanya karena 
lemah, jangan mahal hanya karena angkuh. 
Murah dan mahal juga jangan di jadikan 
alat uji kesungguhan penjual dan pembeli.

Semoga Allah memudahkan dan 
memberi yang terbaik bagi anda.

Wallahu a’lam

Oleh: MUHAMMAD USMAN

PENYALURAN
DAGING QURBAN

KEPADA BINAAN YATIM SANGGAR BELAJAR LESTARI

Penyaluran Daging Qurban
Wilayah Candipuro

Penyaluran Daging Qurban
Wilayah Kec. Lumajang

Penyaluran Daging Qurban
Wilayah Sukosari - Randuagung

Penyaluran Daging Qurban
Wilayah Tempeh

Penyaluran Daging Qurban Wilayah 
Gedangmas Tengah - Randuagung

Penyaluran Daging Qurban
Wilayah Senduro

Penyaluran Daging Qurban
Wilayah Tempeh

Penyaluran Daging Qurban
Wilayah Wonocempoko
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Pengertian
Secara bahasa kata tajwid berasal dari akar 

kata :

جِْوْيًدا
َ

جَّوُد - ت
ُ

َد - ي َجوَّ
Artinya : “Membaguskan atau  menjadikan 

sesuatu jadi bagus”. Kata tajwid juga semakna 
dengan kata Tahsin, dari akar kata :

ِسْيًنا حْ
َ

ُن - ت ّسِ حَ
ُ

ن - ي َحسَّ
Hanya saja kata tahsin biasanya lebih 

pada pengajaran tajwid praktis dimana murid 
membaca guru membetulkan bacaan, seperti 
tahsin surat Al-Fatihah, Tahsinul huruf dll. 
Sedangkan Tajwid biasanya pada pengajaran 
secara teoritis mengenal kaidah-kaidah tajwid.

Adapun secara istilah Tajwid adalah 
mengeluarkan huruf dari makhrojnya serta 
memberikan hak dan mustahaqqulnya.

Haq Huruf seperti karakteristik-
karakteristik yang harus ada pada huruf 
tersebut, seperti sifat-sifat lazimah.

Mustahaqqul huruf adalah hukum-hukum 
yang lahir akibat hubungan antar huruf, seperti 
bacaan Idzhar, Idghom, Ikhfa’ dll.

Jadi Tajwid adalah ilmu yang mempelajari 
cara melafadzkan huruf-huruf hijriyah 
sesuai dengan makhroj dan sifatnya dengan 
sempurna, baik huruf tersebut sendirian 
maupun terangkai dalam kata atau kalimat, 
serta mempelajari hukum-hukum yang timbul 
dari hubungan antar huruf setelah hak huruf 
diberikan.
Objek Pembahasan

Pembahasan ilmu tajwid adalah lafadz-
lafadz Al-Qur’an dari segi kesempurnaannya 
dalam pengucapannya.
Pencetus Ilmu Tajwid

Secara amaliyah atau praktek, peletak 
pertama ilmu tajwid adalah Rasulullah SAW, 

Seputar Ilmu Tajwid
Mengenal Ilmu Tajwid

karena beliau yang pertama kali mengamalkan 
dan mempraktekkan tajwid dalam membaca 
Al-Qur’an.

Adapun secara teori, para ulama berbeda 
pendapat perihal siapa peletak ilmu tajwid 
yang pertama kali, diantaranya :
1. Abul Aswad Ad-Duali
2. Abu Ubaid Qosim bin Salam
3. Kholil bin Ahmad Al-Farahidi
4. Abu Umar Hafsh Ad-Durri
5. Abu Muzahim Musa bin Ubaidillah Al-

Khoqoni.

Nama yang terakhir disebut, ini yang 
dianggap sebagai peletak dasar ilmu tajwid. 
Sebagaimana yang disampaikan oleh Imam 
Ibnu Jazari, karena para peneliti tidak 
menemukan naskah tajwid yang membahas 
ilmu tajwid yang lebih tua dari pada naskah 
yang disusunnya. Kitab tersebut bernama 
Qoshidah Khoqoniyah fi Ilmi Tajwid
Tema yang dibahas
1. Makhorijul huruf
2. Shifatul huruf
3. Ahmamul huruf
4. Waqof wal Ibtida’
5. Riyadhotul lisan (latihan lisan dalam 

mempraktekkan ilmu tajwid).

Hukum mempelajari tajwid
Hukum membaca Al-Qur’an dengan 

bertajwid adalah Fardhu Ain. Adapun 
mempelajari ilmu tajwid secara mendalam 
maka hukumnya Fardhu Kifayah.
Tujuannya
1. Menjaga lidah dari kesalahan dalam 

membaca Al-Qur’an
2. Menjaga keaslian bacaan Al-Qur’an 

sebagaimana pertama kali diturunkan
3. Mengharapkan ridho dan pahala dari Allah 

SWT.

Oleh : Imam Safi’i, S.S, M.Pd

Harus beralih dari tulang rusuk menjadi 
tulang punggung bukanlah hal yang 
mudah. Namun takdir membawa 

mereka kepada keterpaksaan yang harus 
mereka terima dengan lapang hati.

SAKU YATIM melalui Bina Bunda Yatim 
memberi sarana kepada bunda yatim untuk 
kuat melanjutkan amanah dalam mengasuh, 
mendidik dan membersamai anak-anak 
yatim mereka. 

Dari penguatan, pembelajaran, 
pemberdayaan hingga bantuan modal 
untuk mensuport usaha bunda yatim dalam 
mencari nafkah. Bantuan modal bergulir 
dalam memulai usaha atau mengembangkan 
usaha bunda yatim. Alhamdulillah telah kami 
mulai di Bulan Februari. 

Bantuan Modal yang sudah terrealisasi 
penyerahannya pada akhir Bulan Mei 
diantaranya:

A. Ibu Puspa yang beralamatkan di Jalan 
Suprapto selain berprofesi menjadi 
tukang pijat beliau juga ingin memulai 
usaha jual rujak, cilok dan makanan 
ringan lainnya.

B. Ibu Hana menjadi ibu RT tanpa pak 
RT lantaran kepercayaan masyarakat  
kepada beliau dalam menjalankan tugas-
tugas  yang di amanahkan. Di samping 
menjadi Bu RT abadi, untuk menafkahi 
keluarganya Ibu Hana membutuhkan 

Bantuan Pinjaman Modal
Untuk Bunda Yatim

tambahan modal berjualan ikan di 
pasar Lumajang.

C. Ibu Munasyrifa dari desa Babakan. 
Selama ini beliau menafkahi 
keluarganya dengan berjualan cilok 
dan mie ayam ingin menambah usaha 
kelontong di warungnya.

D. Ibu Nila tinggal di Wonorejo memiliki 
Usaha produksi carang mas dan 
cemplik yang sempat tertunda karena 
kurangnya modal, Alhamdulillah 
sekarang memulai lagi usahanya 
karena bantuan modal dari donatur 
Saku Yatim. 

Kami memberi kail bukan sekedar ikan 
lezat siap santap. Semua butuh proses 
untuk menjadi pelajaran dan hikmah agar 
kita bisa menghargai bahwa segalanya 
butuh di perjuangkan...
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Bismillah was shalatu was salamu ‘ala rasulillah, wa ba’du,

Masyarakat Arab sejak masa silam, sebelum kedatangan 
Islam, telah menggunakan Kalender Qamariyah (kalender 
berdasarkan peredaran bulan). Mereka sepakat tanggal 1 

ditandai dengan kehadiran hilal. Mereka juga menetapkan nama 
bulan sebagaimana yang kita kenal. Mereka mengenal Bulan 
Dzulhijjah sebagai bulan haji, mereka kenal Bulan Rajab, Ramadhan, 
Syawal, Safar, dan bulan-bulan lainnya. Bahkan mereka juga 
menetapkan adanya 4 bulan suci: Dzulqa’dah, Dzulhijjah, Shafar Awal 
(Muharam), dan Rajab. Selama 4 bulan suci ini, mereka sama sekali 
tidak boleh melakukan peperangan.

Hanya saja masyarakat Jazirah Arab 
belum memiliki angka tahun. Mereka 
tahu tanggal dan bulan, tapi tidak ada 
tahunnya. Biasanya, acuan tahun yang 
mereka gunakan adalah peristiwa terbesar 
yang terjadi ketika itu. Kita kenal ada istilah 
tahun gajah, karena pada saat itu terjadi 
peristiwa besar, serangan pasukan gajah 
dari Yaman oleh Raja Abrahah. Tahun Fijar, 
karena ketika itu terjadi Perang Fijar. Tahun 
renovasi Ka’bah, karena ketika itu Ka’bah 
rusak akibat banjir dan dibangun ulang. 
Terkadang mereka juga menggunakan 
tahun kematian tokohnya sebagai acuan, 
semisal; 10 tahun setelah meninggalnya 
Ka’ab bin Luai.

Keadaan semacam ini berlangsung 
terus sampai zaman Nabi shallallahu 
‘alaihi wa sallam dan Khalifah Abu Bakar 
radhiyallahu ‘anhu. Ketika itu, para sahabat 
belum memiliki acuan tahun. Acuan yang 
mereka gunakan untuk menamakan tahun 
adalah peristiwa besar yang terjadi ketika 
itu. Berikut beberapa nama tahun di masa 
Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam :

1.  Tahun Izin (sanatul idzni), karena ketika 
itu kaum muslimin diizinkan Allah untuk 
berhijrah ke Madinah.

2.  Tahun Perintah (sanatul amri), karena 
mereka mendapat perintah untuk 
memerangi orang musyrik.

3.  Tahun Tamhish, artinya ampunan dosa. 
Di tahun ini Allah menurunkan firman-
Nya, ayat 141 surat Ali Imran, yang 
menjelaskan bahwa Allah mengampuni 
kesalahan para sahabat ketika Perang 
Uhud.

4.  Tahun Zilzal (ujian berat). Ketika itu, 
kaum muslimin menghadapi berbagai 
cobaan ekonomi, keamanan, krisis 
pangan, karena Perang Khandaq. Dst.
(Arsyif Multaqa Ahlul Hadits, 

Abdurrahman al-Faqih, 14 Maret 2005)

Sampai akhirnya di zaman Umar 
bin Khattab radhiyallahu ‘anhu menjadi 
khalifah. Di tahun ketiga beliau menjabat 
sebagai khalifah, beliau mendapat sepucuk 

surat dari Abu Musa al-Asy’ari radhiyallahu 
‘anhu, yang saat itu menjabat sebagai 
gubernur untuk daerah Bashrah. Dalam 
surat itu, Abu Musa mengatakan:

املؤمنني كتب، فال ندري ىلع  يأتينا من أمري  إنه 
أٍيّ نعمل، وقد قرأنا كتابًا حمله شعبان، فال ندري 

أهو اذلي حنن فيه أم املايض
Artinya: “Telah datang kepada kami 

beberapa surat dari amirul mukminin, 
sementara kami tidak tahu kapan kami harus 
menindaklanjutinya. Kami telah mempelajari 
satu surat yang ditulis pada Bulan Sya’ban. 
Kami tidak tahu, surat itu Sya’ban tahun ini 
ataukah tahun kemarin.”

     Kemudian Umar mengumpulkan 
para sahabat, beliau berkata kepada 
mereka:

ضعوا للناس شيئاً يعرفونه
Artinya: “Tetapkan tahun untuk 

masyarakat, yang bisa mereka jadikan 
acuan.”

Ada yang usul, kita gunakan acuan 
tahun Bangsa Romawi. Namun usulan ini 
dibantah, karena tahun Romawi sudah 
terlalu tua. Perhitungan tahun Romawi 
sudah dibuat sejak Zaman Dzul Qornain 
(Mahdhu ash-Shawab, 1:316, dinukil dari 
Fashlul Khithab fi Sirati Ibnul Khatthab,  Dr. 
Ali Muhammad ash-Shalabi, 1:150)

Kemudian disebutkan oleh al-Hakim 
dalam al-Mustadrak, dari Said bin al-
Musayib, beliau menceritakan:

Umar bin Khattab mengumpulkan 
kaum muhajirin dan anshar radhiyallahu 
‘anhum, beliau bertanya: “Mulai kapan 
kita menulis tahun.” Kemudian Ali bin Abi 
Thalib mengusulkan: “Kita tetapkan sejak 
Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam 
hijrah, meninggalkan negeri syirik.” Maksud 
Ali adalah ketika Nabi shallallahu ‘alaihi wa 
sallam hijrah ke Madinah. Kemudian Umar 
menetapkan tahun peristiwa terjadinya 
Hijrah itu sebagai tahun pertama (al-

Sejarah 
Kalender Hijriah
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Mustadrak 4287 dan dishahihkan oleh 
adz-Dzahabi).

Mengapa bukan tahun kelahiran Nabi 
shallallahu ‘alaihi wa sallam yang menjadi 
acuan?

Jawabannya disebutkan oleh al-Hafidz 
Ibnu Hajar sebagai berikut:

أن  وجــدوا  عمر  ىلع  أشــاروا  اذلين  الصحابة  أن 
أربعة، يه مودله  بها  يؤرخ  أن  يمكن  اليت  األمور 
ومبعثه وهجرته ووفاته، ووجدوا أن املودل واملبعث 
ال خيلو من الزناع يف تعيني سنة حدوثه، وأعرضوا 
عن اتلأريخ بوفاته ملا يثريه من احلزن واألىس عند 

املسلمني، فلم يبق إال اهلجرة
Para sahabat yang diajak musyawarah 

oleh Umar bin Khatthab, mereka 
menyimpulkan bahwa kejadian yang bisa 
dijadikan acuan tahun dalam kalender ada 
empat: tahun kelahiran Nabi shallallahu 
‘alaihi wa sallam, tahun ketika diutus 
sebagai rasul, tahun ketika hijrah, dan 
tahun ketika beliau wafat. Namun ternyata, 
pada tahun kelahiran Nabi shallallahu 
‘alaihi wa sallam dan tahun ketika beliau 
diutus, tidak lepas dari perdebatan dalam 
penentuan tahun peristiwa itu. Mereka 
juga menolak jika tahun kematian sebagai 
acuannya, karena ini akan menimbulkan 
kesedihan bagi kaum muslimin. Sehingga 
yang tersisa adalah tahun hijrah beliau 
(Fathul Bari, 7:268).

Abu Zinad mengatakan:

استشار عمر يف اتلاريخ فأمجعوا ىلع اهلجرة
“Umar bermusyawarah dalam 

menentukan tahun untuk kalender Islam. 
Mereka sepakat mengacu pada peristiwa 
hijrah (Mahdzus Shawab, 1:317, dinukil dari 
Fashlul Khithab fi Sirati Ibnul Khatthab,  Dr. 
Ali Muhammad ash-Shalabi, 1:150)

     Karena hitungan tahun dalam 
kalender Islam mengacu kepada hijrah Nabi 
shallallahu ‘alaihi wa sallam, selanjutnya 
kalender ini dinamakan kalender hijriah.

     Setelah mereka sepakat, perhitungan 
tahun mengacu pada tahun hijrah Nabi 
shallallahu ‘alaihi wa sallam, selanjutnya 
mereka bermusyawarah, bulan apakah 
yang dijadikan sebagai bulan pertama. 
Pada musyawarah tersebut, Utsman bin 
Affan radhiyallahu ‘anhu mengusulkan 
agar bulan pertama dalam kalender Hijriah 
adalah Muharam. Karena beberapa alasan:

a.  Muharam merupakan bulan pertama 
dalam kalender masyarakat Arab di 
masa - masa silam.

b.  Di Bulan Muharam, kaum muslimin baru 
saja menyelesaikan ibadah yang besar 
yaitu haji ke baitullah.

c.  Pertama kali munculnya tekad untuk 
hijrah terjadi di Bulan Muharam. Karena 
pada bulan sebelumnya, Dzulhijjah, 
beberapa masyarakat Madinah 
melakukan Baiat Aqabah yang kedua.
(simak keterangan Ibn Hajar dalam 

Fathul Bari, 7:268)

Sejak saat itu, kaum muslimin memiliki 
kalender resmi, yaitu Kalender Hijriyah, dan 
Bulan Muharam sebagai bulan pertama 
dalam kalender tersebut.

Allahu a’lam
Ditulis oleh Ustadz Ammi Nur Baits 

(Dewan Pembina Konsultasi Syariah.com)
Home  SEJARAH ISLAM
Referensi: https://konsultasisyariah.

com/14956-sejarah-penetapan-kalender-
hijriah.html

Liburan telah usai, saatnya siswa 
masuk sekolah. Hasil evaluasi belajar 
selama tahun ajaran 2021-2022 sudah 

diterima. Alhamdulillah tahun ajaran lalu 
sudah bisa dilakukan dengan tatap muka. 
Jadi pembelajaran bisa dilakukan dengan 
optimal. Lalu,  bagaimana untuk hasil belajar 
selama satu tahun lalu? Hmm... pasti ada 
yang mendapat nilai bagus dan kurang bagus. 
Kalau yang sudah mendapat nilai bagus tetap 
dipertahankan yaaa, dan yang kurang bagus 
bisa ditingkatkan padasemester berikutnya. 
Nah dikutip dari https://www.pijar.info/blog/ 
ada beberapa tips untuk bisa meningkatkan 
hasil evaluasi belajar yaitu:

1. Ciptakan suasana belajar yang nyaman 
dan menyenangkan, misalnya dengan 
membuat meja belajar bersih dan rapi, 
sehingga fokus belajar akan meningkat.

2. Fokus belajar mata pelajaran yang 
belum dikuasai terlebih dahulu. Ada 
baiknya mempelajari pelajaran yang 
belum dikuasai, setelah kamu bisa 
cukup menguasai materi pelajaran yang 
sebelumnya belum dikuasai, setelah 
itu memperdalam mata pelajaran yang 
sebelumnya sudah dikuasai dengan baik.

3. Tulis materi yang telah kamu pelajari, 
menuliskan ulang semua materi yang 
telah dipelajari terbukti bermanfaat 
untuk meningkatkan pemahaman materi 
pelajaran hingga dua kali lipat dengan 
cukup menuliskan beberapa poin penting 
dan pelajaran yang dirasa masih tidak 
terlalu dipahami.

4. Aktif bertanya pelajaran yang belum 
dimengerti. Selalu aktif bertanya mengenai 
materi pelajaran yang belum dipahami 
pada guru akan menambah pemahaman 
materi pelajaran dengan lebih baik.

5. ‘Beri hadiah’ untuk diri sendiri. Hadiah 
yang bisa diberikan untuk diri sendiri 
juga sederhana banget kok, misalnya 

Meningkatkan
Hasil Belajar

saja memberikan kesempatan pada 
diri sendiri untuk membaca komik atau 
membuka media sosial setelah belajar 2 
jam tanpa terdistract dengan apapun yang 
mengganggu proses belajar.

6. Mengikuti bimbingan belajar diluar 
sekolah. Nah ini salah satu cara yang bisa 
diikuti untuk menambah pemahaman 
materi yang bisa meningkatkan hasil 
belajar. Karena mengikuti bimbingan 
belajar juga ada beberapa manfaat yang 
bisa didapatkan, diantaranya: membantu 
memahami materi di sekolah, membuat 
belajar terus-menerus, memanfaatkan 
waktu luang dengan baik, memiliki 
pengalaman dari sekolah lain.

Nah salah satu bimbingan belajar yang 
ada di Lumajang,  yang selain memberikan 
fasilitas bimbingan belajar dengan pilihan 
beberapa paket sesuai kebutuhan anak juga 
berbonus bimbingan belajar Qur’ani, jadi 
prestasi secara akademik bagus, prestasi 
dibidang keagamaan juga meningkat.

Bagi Ayah/Bunda/Kakak/Adek yang 
berminat untuk bergabung bersama kami 

bisa menghubungi kontak Customer Service

atau juga langsung datang ke kantor 
Bimbel Spectrum di Jalan Veteran No. 57 

Kepuharjo – Lumajang.

BimBel Spectrum 
lumajang

 0821 4210 9430
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يَّ 
َ
ْنَعْمَت َعل

َ
ِتْيٓ ا

َّ
َر ِنْعَمَتَك ال

ُ
ْشك

َ
 ا

ْ
ن

َ
ْوِزْعِنْيٓ ا

َ
َرّبِ ا

ِنْي 
ْ
ْدِخل

َ
 َصاِلًحا َتْرٰضىُه َوا

َ
ْعَمل

َ
 ا

ْ
ن

َ
ى َوالَِديَّ َوا

ٰ
َوَعل

ِلِحْيَن ِبَرْحَمِتَك ِفْي ِعَباِدَك الصّٰ

“Ya Tuhanku, anugerahkanlah aku ilham untuk tetap mensyukuri 
nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku

dan kepada kedua orang tuaku dan agar aku mengerjakan 
kebajikan yang Engkau ridai; dan masukkanlah aku 

dengan rahmat-Mu ke dalam golongan 
hamba-hamba-Mu yang saleh.”

(QS. An-Naml : 19)

Do’a
Mensyukuri Nikmat

Karyaku

Mau Karyamu
Dimuat Disini?

Yuk kirimkan karyamu
ke redaksi majalah 

Di kantor Saku Yatim 
Jl. Veteran No. 57 – Lumajang 
atau melalui 085746067998

Ika Oktaviani
(kelas : 6 SD)

Aqilla
(kelas : 1 SD )
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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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NO KETErANGAN  PENErIMAAN  PENGELUArAN 
SALDO AWAL KAS DAN SETARA KAS  Rp 373,056,889 
POS PENERIMAAN

1 Pos Infaq
Infaq Rutin  Rp 46,090,000 
Infaq Insidental  Rp 66,602,612 
Infaq Dunia Islam  Rp - 
Sedekah Pagi  Rp 3,813,000 
Infaq Parsel Lebaran  Rp 4,600,000 
Infaq Sembako  Rp 244,000 
Infaq Ota  Rp 36,750,000 
Infaq Buka Puasa  Rp 150,000 

2 Pos Zakat
Zakat Profesi  Rp 900,000 
Zakat Maal  Rp 25,095,000 
Zakat Fitrah  Rp 1,376,500 

3 Pos Waqaf
Waqaf Pembangunan  Rp 43,582,579 
Waqaf Al Quran  Rp 300,000 

4 Pos Qurban  Rp 4,250,000 
5 Pos Fidyah  Rp 1,830,000 

JUMLAH PENERIMAAN  Rp 235,583,691 
POS PENGELUARAN

6 Bidang Pendidikan  Rp 69,473,555 
7 Bidang Ekonomi  Rp 3,786,000 
8 Bidang Kesehatan  Rp 4,000,000 
9 Bidang Dakwah  Rp 51,988,507 

10 Bidang Sosial  Rp 990,000 
11 Bidang Sdm Dan Operasional Pegawai  Rp 32,877,219 
12 Bidang Pembangunan (Waqaf)  Rp -   
13 Qurban  Rp -   
14 Lksa Yayasan Rpi  Rp -   
15 Dana Non Ziswaf  Rp 152,821  Rp 369,065 

JUMLAH  Rp 608,793,401  Rp 163,484,346 
SALDO BULAN MEI 2022  Rp 445,309,055  Rp 445,309,055 

2 SALDO WAKAF PEMBANGUNAN  Rp 308,638,180 
3 SALDO WAQAF QURAN  Rp 22,465,499 
4 SALDO TABUNGAN QURBAN  Rp 13,500,000 
5 SALDO SEMERU  Rp 38,195,678 

JUMLAH  Rp 445,309,055  Rp 382,799,357 
SISA SALDO ZIS LAZ SAKU YATIM  Rp 62,509,698  Rp 62,509,698 

LAPORAN KEUANGAN BULAN MEI
LAZ SAKU YATIM INDONESIA

Perkembangan Pembangunan
Gedung Asrama

PPTQ Baitul Furqon 
Putra

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 - -

Rekening Donasi An. LAZ Saku Yatim Indonesia




