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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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َلُم َعلَيُْكْم َورَْحَُة اهلل َوَبَرَك تُُه اَلسَّ
Alhamdululillah kita bersyukur kepada 

Allah Subhanahu Wata’ala, tak terasa kita 
sampai pada bulan penghujung tahun 
2022 ini. Pada bulan ini tepatnya tanggal 
22 November 2022, diperingati sebagai 
hari ibu untuk mengingat perjuangan 
seorang ibu, meskipun sebenarnya tidak 
selayaknya sebagai seorang anak hanya 
mengingat perjuangan seorang ibu hanya 
setahun sekali, harusnya hari ibu itu setiap 
hari.

Ungkapan kasih ibu sepanjang 
masa mungkin terdengar klasik, namun 
memiliki makna yang sangat dalam jika 
dikaji. Bagaimana tidak, Ia harus berjuang 
bertaruh nyawa untuk melahirkan 
gumpalan daging bermuka lucu. Nyawa 
tak lagi penting baginya asalkan, bisa 
mendengar tangisan pertama anak 
mereka.

Ibu adalah orang yang paling 
pertama marah ketika anaknya berlaku 
nakal, paling pertama menasihati ketika 
anaknya berlaku tidak baik. Ibu hanyalah 
sesosok wanita yang berusaha keras 
menghindarkan anaknya dari keburukan. 
Ingatlah juga bahwa ibu lah sosok wanita 
pertama yang akan sedih, menangis, 
sekaligus berusaha menguatkan apabila 
anak-anaknya mengalami kegagalan.

Disamping itu ibu memiliki tanggung 
jawab terhadap pendidikan anaknya, 
diantaranya tentang keteladanan orang tua 
–terutama ibu, sebagai sosok yang paling 
dekat dan paling banyak bertemu dalam 
memberikan arahan akan membekas pada 
diri pribadi anak; bagaimana ibu bertutur 
sapa dengan anggota keluarga yang lain; 
bagaimana hidup yang santun; bagaimana 
memanfaatkan waktu; dan berpegang 
teguh pada prinsip-prinsip agama. Itu 
semua merupakan pedoman hidup yang 
tidak dapat terucapkan namun terasa nyata 
dalam kehidupan sehari-hari anak. Ini akan 
merupakan pelajaran hidup yang sangat 
dominan dalam kehidupan anak di masa 
yang akan datang.

Oleh karena itu, keteladanan orang tua, 
khususnya ibu, sangat dibutuhkan dalam 
membina anak-anak agar mereka menjadi 
anak yang bertakwa, baik budi, bersemangat, 
berperilaku terpuji, dan mulia, serta 
mendapat ridha Allah Subhanahu Wata’ala. 
Dalam Majalah Saku Yatim edisi Nopember 
2022 ini, kami akan membahas betapa 
pentingnya peran seorang ibu sebagai 
madrasah pertama bagi anak – anaknya 
dan sebagai arsitek peradaban, yang dari 
rahimnya kelak melahirkan generasi masa 
depan yang gemilang, memberikan peran 
terbaik bagi peradaban. Allahu A’lam

َلُم َعلَيُْكْم َورَْحَُة اهلل َوَبَرَك تُُه واَلسَّ

Kasih Sayang Ibu
dan Perannya

Peran keibuan adalah peran Muslimah 
yang agung dan mulia, yang tidak 
tergantikan oleh laki-laki hebat 

sekalipun. Penghargaan terhadap peran ini 
diberikan oleh Rasulullah Shalallahu ‘Alaihi 
Wassalam yang menempatkan bakti anak 
kepada ibu lebih didahulukan daripada 
kepada bapak.

“Seseorang pernah datang dan 
bertanya kepada Rasulullah saw, “ siapa 
yang lebih diutamakan (untuk menerima) 
perbuatan baikku ?” Nabi menjawab 
“Ibumu” “setelah itu siapa lagi?” “Ibumu” 
“setelah itu siapa lagi?” “ibumu” “setelah itu 
siapa lagi, Bapakmu.” (HR mutafaq ‘alaih).

Sungguh agung peran seorang Ibu. 
Ibu yang telah mengandung, melahirkan, 
menyusui anak-anaknya.Ibu sebagai 
madrasah pertama bagi anak-anaknya. 
Peran agung inilah yang diberikan 
Allah kepada perempuan. Islam telah 
menempatkan perempuan pada dua 

peran penting dan 
strategis. Pertama 

sebagai ibu bagi 
generasi masa 
depan. Dan 
kedua sebagai 

pengelola rumah tangga suaminya. 
Rasulullah Shalallahu ‘Alaihi Wassallam 
bersabda “ Seorang wanita adalah 
pengurus rumah tangga suaminya 
dan anak-anaknya, dan ia akan 
dimintai pertanggungjawaban atas 
kepengurusannya” (HR. Muslim).

Perempuan yang menyadari aktivitas 
ini, akan memantaskan diri untuk 
menjadi seorang ibu yang hebat. Karena 
dipundaknya ada tanggung jawab menjadi 
seorang arsitek, yaitu arsitek peradaban. 
Dari rahimnya kelak melahirkan generasi 
masa depan yang gemilang, memberikan 
peran terbaik bagi peradaban.

Bagaimana memantaskan diri menjadi 
arsitek peradaban?

Pertama, menjadi Muslimah yang 
bertaqwa, melaksanakan apa yang menjadi 
perintah Allah Subhanahu Wata’ala dan 
menjauhi larangan-Nya. Ia menyadari betul 
bahwa kemuliaan seseorang disisi Allah 
dilihat dari ketaqwaannya. Maka ia akan 
terikat dengan hukum-hukum Allah dalam 
setiap aspek kehidupannya. “Sesungguhnya 
yang paling mulia diantara kalian di sisi 
Allah adalah yang paling bertaqwa” (TQS 
Al Hujurat:13). Ia akan berusaha menjadi 

Muslimah yang berkepribadian 
Islam yang tangguh. Untuk itulah 

sekalipun menjadi ibu, ia tidak 
akan meninggalkan aktivitas 
tholabul ‘ilmi (menuntut ilmu) 
dalam rangka melaksanakan 
perintah Allah Subhanahu 
Wata’ala dan menjauhi 
larangan-Nya.

Tentu kita ingat 
ketaqwaan nenek dari 

Khalifah terbaik di 

Ibu, arsitek
Peradaban
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masa Bani Umayyah yaitu Khalifah Umar 
bin Abdul Aziz. Beliau adalah perempuan 
penjual susu yang tinggi ketaqwaannya, 
ketika diminta oleh ibunya mencampur 
susu dengan air maka jawaban gadis 
penjual susu “ sekalipun Amirul Mukminin 
tidak melihat kita mencampur susu 
tetapi Rabb nya Amirul Mukminin pasti 
mengetahuinya”.

Ketaqwaan gadis inilah yang membuat 
Umar bin Khattab menikahkan dengan 
‘Ashim pueranya, maka lahirlah dari 
pasangan ini seorang anak perempuan 
yang kelak menjadi ibu dari Khalifah Umar 
bin Abdul Aziz. Anak tersebut bernama Laila 
binti ‘Ashim bin Umar bin Khattab ra , atau 
yang dikenal dengan nama ummu ‘Ashim. 
Dari ibu hebat inilah lahir pemimpin hebat 
Khalifah Umar bin Abdul aziz yang sudah 
termashur kezuhudannya, ketaqwaannya 
dan keadilan dalam memimpin sehingga 
mencapai masa gemilang.

Kedua, seorang ibu arsitek peradaban 
harus punya visi jauh ke depan, karena 
menyadari anak sebagai aset generasi 
mendatang. Visi yang dilandasi keimanan 
dan ketaqwaan. Jangkauannya tidak 
hanya dunia namun untuk akherat.Maka 
dengan tantangan zaman , ia senantiasa 
berprasangkabaik kepada Allah dalam 
mendidik anak. Karena ia seorang ibu, yang 
punya cita-cita besar.

Seperti ibunda Muhammad Al 
Fatih yang meyakinkan putranya kelak 
sebagai penakluk Konstantinopel, 
Setiap hari ibunda Muhammad al Fatih 
membacakan hadits Rasulullah Shalallahu 
‘Alaihi Wassallam. Ketika Muhammad 
Al Fatih kecil bertanya, “Bagaimana aku 
bisa membebaskan wilayah sebesar itu 
wahai Ibu?” “Dengan Al Qur’an, kekuatan 
persenjataan dan mencintai manusia,” 
jawab sang ibu.

Kisah lain,ibunda dari ulama Sufyan 
ats-Tsauri dengan pesannya yang dahsyat 
“Wahai puteraku, tuntutlah ilmu dan aku 
siap membiayai dari pintalanku, wahai 

puteraku jika engkau telah mencatat 
sepuluh kalimat, maka perhatikan, apakah 
engkau bertambah takut, sabar, dan 
sopan ? jika engkau tidak demikian maka 
ketahuilah bahwa semua kalimat tadi akan 
membahayakanmu dan tidak bermanfaat 
bagimu”

Ketiga, menguasai ilmu mendidik 
anak dan kerumahtanggaan, memahami 
arah dan tujuan memdidik anak serta 
mengetahui teknis praktis dalam mendidik 
anak seperti komunikasi efektif kepada 
anak dan pasangan, memahami fase 
perkembangan usia anak, manajemen 
waktu dan manajemen kerumatanggaan.

Keempat, menjadi ibu yang peduli 
umat. Karena seorang ibu arsitek 
peradaban paham betul bahwa 
mendidik tidak hanya untuk keluarganya 
saja namun mendidik masyarakat. Ia 
menyadari bahwa ia juga bagian dari 
masyarakat. Ia sadar bahwa lingkungan 
juga berpengaruh terhadap pendidikan 
anak-anaknya, maka ia pun peduli untuk 
menjadikan lingkungan di sekitarnya 
menjadi lingkungan yang baik. Apalagi 
peran ini adalah bagian dari dakwah 
yang merupakan kewajiban dari Allah 
Subhanahu Wata’ala.

Amar ma’ruf nahi munkar menjadi 
bagian dari kewajibannya, nasehat 
menasehati dalam kebaikan menjadi 
kesehariannya. Ibu yang peduli terhadap 
masa depan generasi, maka ia pun 
berkiprah sesuai dengan keahliannya 
dalam membangun peradaban. Menjadi 
Ibu arsitek peradaban adalah cita-cita yang 
mulia. Semoga arsitek inilah yang akan 
melahirkan generasi peradaban mulia, 
generasi khoiru ummah. “Kamu adalah 
umat yang terbaik yang dilahirkan untuk 
manusia, menyuruh kepada yang ma’ruf 
dan mencegah yang munkar dan beriman 
kepada Allah….. (TQS Ali Imran:110).*

Oleh: Ari Susanti, Penulis founder 
@taklim4kids Tulungagung, aktif di 
Komunitas Ibu Hebat Tulungagung

Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam 
bersabda :

 : قَالُْوا  ذُبَابٍ،  ِفْ  رَُجٌل  انلَّارَ  وَدََخَل   , ذُبَابٍ  ِفْ  رَُجٌل  َنََّة 
ْ
ال دََخَل 

 
َ

وََكيَْف ذَلَِك يَا رَُسْولَ اهلِل؟ قَالَ : َمرَّ رَُجَلنِ َعَ قَْومٍ لَُهْم َصنٌَم ال
ْب، قَالَ : لَيَْس  َحِدِهَما : قَرِّ

َ
ُ َشيْئًا، َفَقالُْوا أل

َ
بَ ل َيُْوزُهُ أََحٌد َحتَّ ُيَقرِّ

فََخلُّْوا  ذُبَابًا  بَ  َفَقرَّ ذُبَابًا،  وَلَْو  بْ  قَرِّ  :  ُ
َ

قَالُْوا ل بُ،  أُقَرِّ ءٌ  ِعنِْديْ َشْ
بَ  قَرِّ

ُ
بْ، َفَقالَ : َما ُكنُْت أل َسِبيْلَُه فََدَخَل انلَّارَ، وَقَالُْوا ِلآلَخِر : قَرِّ

َنََّة
ْ
ُبْوا ُعنَُقُه فََدَخَل ال ألَحٍد َشيْئًا دُوْنَ اهلِل فََضَ

Artinya :

“Ada seseorang yang masuk surga 
karena seekor lalat dan ada yang masuk 
neraka karena seekor lalat pula.”

Para sahabat bertanya: “Bagaimana itu 
bisa terjadi ya Rasulullah? Rasul menjawab: 
“Ada dua orang berjalan melewati sebuah 
kaum yang memiliki berhala, yang mana 
tidak boleh seorangpun melewatinya 
kecuali dengan mempersembahkan 
sesuatu untuknya terlebih dahulu, maka 
mereka berkata kepada salah satu di antara 
kedua orang tadi: “Persembahkanlah 
sesuatu untuknya!” Ia menjawab: “Saya 
tidak mempunyai apapun yang akan saya 
persembahkan”, mereka berkata lagi : 
“Persembahkan untuknya walaupun seekor 
lalat!” Maka iapun mempersembahkan 
untuknya seekor lalat, maka 
mereka membiarkan ia untuk 
meneruskan perjalanannya, 
dan iapun masuk ke dalam 
neraka. Kemudian mereka 
berkata lagi kepada seseorang 
yang lain: “Persembahkanlah 
untuknya sesuatu!” Ia 
menjawab: “Aku tidak akan 
mempersembahkan sesuatu 
apapun untuk selain 
Allah, maka merekapun 
memenggal lehernya, 

dan iapun masuk ke dalam surga” (HR. 
Ahmad).

Hadits ini menunjukkan : 

1. Bahwa seseorang terkadang terjatuh 
dalam kesyirikan dan ia tidak 
menyadarinya.

2. Syaikh Abdurrahman bin Hasan Alu 
Syaikh Menjelaskan : “Dalam hadits 
ini terdapat peringatan keras agar 
tidak terjerumus dalam kesyirikan, 
karena manusia terkadang terjerumus 
dalam kesyirikan padahal ia tidak 
menyadarinya bahwa itu dapat 
memasukkan ke dalam neraka.” (Fathul 
Majid hal. 200)

3. Poin dari hadist ini juga menunjukkan 
bahwa orang tersebut meremehkan 
kesyirikan dan tidak terlalu peduli 
dengan agama.

4. Syaikh Muhammad Shalih Al-Munajjid 
menjelaskan:“Hal ini menunjukkan 
bahwa ia tidak menganggap besar 
perkara kesyirikan dan tidak 
mengingkari dalam hatinya, bahkan ia 
lakukan dengan ridha. Semisal ini tidak 
diragukan lagi telah kafir” (Fatwa Sual 
Wal Jawab no. 280192).

Wallahu a’lam.

Masuk Neraka
Hanya Karena LaLaT
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DIRIWAYATKAN 
dari al-Miqdam 
bin Ma’dikarib, 

sesungguhnya Rasulullah 
Shalallaahu ‘Alaihi 
Wasallam bersabda, 
“Sesungguhnya Allah 
telah mewasiatkan 
kepada kalian terhadap 
ibu-ibu kalian sebanyak 
tiga kali, dan Dia telah 
mewasiatkan kepada 
kalian terhadap bapak-
bapak kalian sebanyak 
satu kali. Sesungguhnya 
Allah telah mewasiatkan 
kepada kalian terhadap 
yang lebih dekat, maka 
yang lebih dekat.” (HR. 
Ibnu Majah No. 3661, 
hadits shahih).

Hadits di atas 
menunjukkan perintah 
berbuat baik kepada ibu. 
Sebagaimana dimaklumi 
dalam pedoman Ibnu 
Abbas dalam berfatwa 
yang berkaitan dengan Bab 
Kafarat, beliau berfatwa 
jika tidak ada nash yang 
menunjukkan kafarat-
kafarat yang setara dengan 
dosa yang diperbuat 
atau melebihinya guna 

menghapus bekas dosa tersebut, seperti fatwa beliau 
tentang datangnya haid, orang yang meninggalkan salah satu 
kewajiban haji, dan lain sebagainya.

Berikut ini contoh fatwa Ibnu Abbas. Lihatlah betapa 
agungnya kedudukan berbuat baik kepada ibu beserta 
kafaratnya. Diriwayatkan Imam Bukhari dalam Bab Adab 
Mufrad dengan sanad yang shahih dari Ibnu Abbas, 
“Sesungguhnya seorang laki-laki telah datang kepadanya 
seraya berkata, ‘Sesungguhnya aku telah meminang seorang 
wanita, kemudian ia menolak untuk menikahiku. Dan laki-laki 
yang lain meminangnya, kemudian wanita tersebut senang 
untuk menikahinya. Aku cemburu kepada wanita itu dan aku 
pun membunuhnya. Apakah aku masih bisa bertobat?’

Ibnu Abbas bertanya, ‘Apakah ibumu masih hidup?’ Ia 
menjawab, ‘Tidak…’ Beliau berkata, ‘Bertobatlah kepada Allah, 
mendekatlah kepada-Nya semampumu.’ Kemudian aku 
kembali kepada Ibnu Abbas untuk menanyakan mengapa 
beliau bertanya tentang ibuku, ‘Akah ia masih hidup?’ Maka 
beliau menjawab, ‘Sesungguhnya aku tidak mengetahui 
amalan yang lebih dekat kepada Allah selain berbuat baik 
kepada ibu’.”

Berikut ini juga merupakan atsar yang diriwayatkan dari 
Ibnu Umar dengan sanad shahih. Atsar tersebut juga terdapat 
dalam kitab Imam Bukhari pada Bab Adabul Mufrad dari jalan 
Thaisalah bin Mayyas, ia berkata, “Aku pernah bersama teman-
teman Najdah (teman-temannya Najdah bin Amir al-Khariji. 
Ini adalah pendapat al-Jailani), kemudian aku melakukan dosa 
besar. Setelah itu aku memberitahukannya kepada Ibnu Umar, 
lalu beliau bertanya, ‘Dosa apa itu?’ Aku menjawab, ‘Dosa itu 
dan itu.

Beliau menjawab, ‘Ini bukan dosa besar yang terdiri atas 
sembilan macam, yaitu menyekutukan Allah, membunuh, lari 
dari peperangan, menuduh berzina terhadap wanita shalihah, 
memakan harta riba, memakan harta anak yatim, ilhad 
(menghina Allah) di masjid, menghina orang lain, mendurhakai 
ibu sampai menangis. Kemudian Ibnu Umar berkata 
kepadaku, ’Apakah kamu ingin jauh dari neraka dan masuk 
surga?’ Aku menjawab, ‘Ya, demi Allah.’ Beliau bertanya, 
‘Apakah orang tuamu masih hidup?’

Aku menjawab, ‘Hanya ibuku.’Beliau berkata, ‘Demi Allah, 
jika kamu lemah lembut dalam perkataan, kamu memberinya 
makan, pasti kamu masuk surga selama kamu menjauhi dosa 
besar.”.*Sudirman STAIL

Wasiat Bersikap Baik
Terhadap Ibu

1. Menurut Madzab Hanafi anak kandung 
lelaki bisa menjadi wali nikah untuk 
ibunya. Sedangkan menurut Madzab 
Syafi’i, anak kandung tidak bisa menjadi 
wali nikah ibunya.

2. Urutan wali nikah menurut Madzab 
Hanafi:

•	 Anak kandung
•	 Cucu lelaki (anak dari anak lelaki)
•	 Ayah kandung
•	 Kakek (ayah dari ayah)
•	 Saudara laki -laki seayah dan seibu
•	 Saudara lelaki seayah
•	 Keponakan lelaki (anak dari saudara 

lelaki seayah dan seibu)
•	 Keponakan lelaki (anak dari saudara 

lelaki seayah)
•	 Paman (saudara lelaki ayah yang 

seayah dan seibu dengan ayah)
•	 Paman (saudara lelaki ayah yang 

seayah dengan ayah)
•	 Sepupu (anak lelaki dari saudara laki-

laki ayah)
3. Urutan wali nikah menurut Madzab 

Syafi’i:

	Ayah kandung
	Kakek  (ayah dari ayah)
	Saudara laki -laki seayah dan 

seibu
	Saudara lelaki seayah
	Keponakan lelaki (anak dari 

saudara lelaki seayah dan seibu)
	Keponakan lelaki (anak dari 

saudara lelaki seayah)
	Paman (saudara lelaki ayah 

yang seayah dan seibu dengan 
ayah)

	Paman (saudara lelaki ayah 
yang seayah dengan ayah)

	Sepupu (anak lelaki dari saudara 
laki-laki ayah)

4. Pendapat yang sebaiknya diikuti 
dalam masalah ini  adalah pendapat 
madzhab Syafi’i. Dalam rangka 
khuruj minal ikhtilaf. Dan pendapat 
inilah yang dipakai oleh KUA di 
Indonesia dan dicantumkan dalam 
pasal 22 KHI Republik Indonesia ( 
Inpres no 1 tahun 1991).
Wallahu a’lam

Apakah Anak Kandung Bisa Jadi Wali

Nikah Ibunya?
“Ustadz, saya mau bertanya apakah anak kandung bisa menjadi wali 

ketika ibunya menikah?

Mohon penjelasan dari ustadz, maaf ustadz karena saya lupa 
runtutannya” (Pertanyaan Ibu E.K)
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Dalam rangka memperingati Milad 
ke-13 LAZ Saku Yatim Indonesia 
mengadakan Mathematic 

Competition (MATHCO) 2022 untuk siswa 
binaan sekabupaten Lumajang.

Koordinator Sanggar Belajar Lestari 
A.G.H. Saputra mengatakan, MATHCO 
merupakan agenda perdana yang 
dilakukan oleh Saku Yatim guna mengasah 
kemampuan dan memberikan semangat 
kepada adik – adik yatim dan dhuafa dalam 
belajar. ”MATHCO” merupakan kegiatan 
kompetisi matematika guna mencari 
bibit unggul dari anak-anak yatim dhuafa 
yang berprestasi,” kata Saputra, Ahad 
(13/11/2022)

Ia mengatakan, kegiatan penyisihan 
ini diikuti oleh 254 peserta anak yatim 
dhuafa dari 500 siswa sanggar Lestari 
yang merupakan perwakilan binaan 
dari 28 kelas sanggar belajar binaan LAZ 
Saku Yatim yang tersebar sekabupaten 
Lumajang. “Peserta yang lolos babak 
penyisihan nantinya akan diikutsertakan 
menuju final MATHCO yang dilaksanakan 
di aula Saku Yatim Indonesia, Lumajang 
27 November 2022,” jelasnya.

“Selamat kepada anak-anak yatim 
dhuafa yang berhasil meraih juara, 
untuk yang belum tetap semangat untuk 
bisa mengikuti Mathco selanjutnya,” 
pungkasnya.

Semarak Milad ke 13 Saku Yatim Indonesia
Jaring Anak Yatim Dhuafa Berprestasi

dengan KegIaTan MaTHCO

Ahad 20 November 2022 Lembaga 
Amil Zakat Saku Yatim Indonesia 
sukses menyelenggarakan Dauroh 

Pengijazahan Surat Al - Fatihah dengan 
pemateri  Ust. Iman Riswanto pemegang sanad 
Riwayah Hafs ‘an ‘Ashimi al-Kufiy Min Thariq 
dengan jumlah peserta 94 orang dari kalangan 
santri, pengajar dan masyarakat umum.

Maksud dan tujuan ini dilaksanakan adalah 
sebagai sarana meningkatkan kualitas bacaan 
al-Qur’an khususnya surat Al-Fatihah. Sehingga 
harapannya setelah mengikuti kegiatan 
tersebut kaum muslimin mendapatkan 
wawasan yang utuh terkait membaca surat 
Al-Fatihah yang minimal dibaca 17 kali dalam 
sehari semalam di shalat 5 waktu.

Semoga kegiatan Dauroh tersebut 
memberikan manfaat yang luas bagi 
kaum muslimin, dan kedepannya jika 
diadakan kegiatan Dauroh, lebih banyak 
lagi peserta yang bisa mendaftar serta 
merasakan manfaatnya.
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adakan dauroh
Pengijazahan Surat al-Fatihah

Dalam Rangka Milad yang Ke 13



TahuKah anDa?
Ada beberapa Istilah-istilah yang sering 

digunakan dalam pembelajaran Al-Qur’an 
atau Dauroh qiraat, diantaranya :

1. Talaqqi
Proses pengambilan bacaan Al-Qur’an 

dengan cara bertemu langsung dengan 
guru atau ngaji langsung berhadap-
hadapan.

Pada perkembangan era sekarang 
proses talaqqi ada yang antara murid dan 
guru tidak bertemu langsung tapi via online, 
hal ini dilakukan karena faktor jarak atau 
suatu hal, sehingga cukup memanfaatkan 
teknologi yang sudah tersedia. Walaupun 
demikian, bertemu langsung dengan guru 
itu lebih utama karena ikatan emosional 
antara guru dan murid akan lebih terjalin.

2. Musyafahah
Hampir sama dengan talaqqi hanya 

lebih fokus pada pelaksanaannya, dimana 
siswa dalam proses pengambilan bacaan 
Al-Qur’an dengan cara verbal menirukan 
dan memperhatikan gerakan-gerakan 
mulut serta apa yang diucapkan guru.

Sehingga dalam proses talaqqi dan 
Musyafahah Al-Qur’an, ada proses Ardh 
dan Sama’.

a. Ardh adalah murid membaca 
sedangkan guru mendengarkan, 
sehinga ketika ada yang salah guru 
langsung membetulkan, sampai guru 
merasa puas dengan bacaan muridnya. 
Istilah ini biasa dikenal dengan setoran 
bacaan.

b. Sama’ adalah proses guru membacakan 
sedangkan murid mendengarkan.
Dan pada era sekarang kedua cara 

ini banyak diadopsi oleh metode-metode 

pembelajaran Al-Qur’an. Dimana guru 
membaca murid menirukan dan kemudian 
murid membaca bergiliran.

3. Muroja’ah
Proses mengulang-ulang kembali 

hafalan Al-Qur’an.

4. Talqin
Proses pendektean guru terhadap 

murid, dimana guru membaca dan murid 
menirukan.

5. Tasmi’
Proses murid memperdengarkan 

bacaan pada guru atau istilahnya setoran 
bacaan atau hafalan.

6. Tahsin
Memperindah atau memperbagus 

bacaan, biasanya melalui pelatihan, diklat 
guru Qur’an atau ngaji rutinan.

7. Tashih
Sebagian orang mengartikan tashih 

sama dengan Munaqosyah yakni ujian baca 
Al-Qur’an, namun tashih juga bisa diartikan 
proses pembenaran bacaan atau meminta 
guru mengoreksi bacaan untuk dibenarkan 
jika ada yang salah.

8. Itqon
Mumpuni atau menguasai dengan 

mantap atau sempurna, sehingga orang 
yang itqon disebut Mutqin.

9. Itmamum harakat
Penyempurnaan dalam pengucapan 

harakat, sehingga jelas bunyi A, I, U nya, 
dan tidak miring pada huruf e atau o.

10. Ikmalul huruf
Penyempurnaan dalam pengucapan 

huruf, dengan melengkapi hak-hak huruf 
sehingga artikulasi pengucapan jelas.

(Imam Safi’i, S.S)

Mengenal Istilah-Istilah
daLaM PeMbeLaJan al-QUran

Lomba Cerdas Cermat Qurán juz 
30 yang terselenggara dalam 
memperingati Milad LAZ Saku 

Yatim Indonesia yang ke 13 tahun 
di aula Yayasan diharapkan mampu 
menciptakan generasi cinta Al – 
Qur’an, mampu membaca Al – Qur’an 
dengan baik, memahami isi Al-Qur’an, 
berakhlaq sesuai dengan petunjuk 
Al-Qur’an dan terutama mampu 
menghafal Al-Qut’an dengan baik dan 
lancar.

Hal ini disampaikan oleh 
General Manager LAZ Saku Yatim 
Indonesia ustadz Chudzil Chikmat 
dalam sambutannya pada kegiatan 
Lomba Cerdas Cermat Qur’an yang 
diselenggarakan oleh LAZ Saku 
Yatim, hari Sabtu (12/11/2022) di aula 
Yayasan.

Kegiatan yang dibuka 
langsung oleh ketua Yayasan, 
ini diikuti oleh siswa dan 
siswi SD/MI/Sederajat se 
kabupaten Lumajang dengan 
jumlah kurang lebih 189 
anak. Dimana kegiatan 

Lomba Cerdas Cermat Qur’an Juz 30
Semarakkan Milad LAZ Saku Yatim

Indonesia yang Ke 13

ini berjalan dengan baik dan lancar. Kegiatan 
lomba yang diselenggarakan dalam satu hari ini 
dimenangkan oleh ananda Adhwa Haidar dari MI 
Nurul Islam 01 Kandang Tepus – Senduro sebagai 
Juara 1, ananda Key Marahai dari SD Al Ikhlash 
Lumajang sebagai juara 2, ananda Abdullah Yusuf 
Azzam dari SDIT Ar Rahmah Tukum. 

Semoga kegiatan yang positif ini menjadikan 
hafalan yang mengantarkan ananda menuju 
kesuksesan dunia dan akhirat 
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Kamis, 20 Oktober 2022 Bimbel 
Spectrum Lumajang mengadakan 
kegiatan Memperingati Maulid 

Nabi Muhammad SAW dengan tema 
“Meneladani Nabi Muhammad SAW 
dengan memperkokoh Kepedulian dan 
Mempererat Tali Silaturahmi bersama 
Saudara Yatim Dhuafa Binaan LAZ Saku 
Yatim” yang bertempat di Aula Rumah 
Perubahan Indonesia.

Acara diawali dengan penampilan 
dari siswa Sanggar 1, 2, 3, dan 5, mereka 
membacakan Qur’an Surat Juz 30 secara 
bergantian mulai Qur’an Surat An Naba’. 
Kemudian acara dibuka oleh Master of 
Ceremony yaitu Ustadzah Septiani dan 
Ustadzah Rizka. Pembacaan tilawah Qur’an 
oleh sanggar 7, sambutan koordinator 
Bimbel Spectrum Lumajang oleh Bunda 
Yuni Rahmawati, penampilan Al Banjari, 
kemudian dilanjutkan tausiyah oleh Ustadz 
Chudzil Chikmat.

Dalam tausiyah ini beliau 
menyampaikan tentang amalan yang 
disukai Allah SWT yaitu Sholat tepat waktu, 
berbakti kepada orang tua, dan berjuang di 
jalan Allah SWT. Dengan cara penyampaian 
beliau yang mudah di mengerti anak kecil, 
beberapa peserta mengikuti tausiyah 
dengan seksama. Setelah penyampaian 
tausiyah dilanjutkan dengan doa bersama 

yang di pimpin oleh Ustadz Chudzil Chikmat. 
Beliau meminta peserta untuk mengirimkan 
doa terbaik untuk orang tua, ada beberapa 
peserta terharu karena rindu orang tua 
mereka. Semoga doa terbaik dari ananda 
dalam acara ini bisa memberikan syafaat 
bagi orang tua mereka baik yang masih ada 
di dunia maupun yang sudah meninggal.

Setelah tausiyah dilanjutkan dengan 
penampilan siswa Bimbel Spectrum 
Lumajang. penampilan Al Banjari dan 
ditutup dengan dengan gebyar Maulid. 
Dalam acara gebyar ini, peserta yang 
hadir berebut snack yang telah disediakan 
oleh panitia dengan serentak dan diiringi 
lantunan sholawat Nabi oleh Al Banjari. 
Semua peserta terlihat antusias dalam acara 
ini karena merasakan indahnya berbagi 
bersama teman yang kurang beruntung, 
yaitu dengan siswa yatim dan dhuafa binaan 
LAZ Saku Yatim Indonesia.

Seru banget kan belajar di Bimbel 
Spectrum Lumajang? Ayo ayah/bunda 
segera daftarkan putra - putrinya untuk 
belajar di Bimbel Specteru Lumajang. 
Informasi pendaftaran Bimbel Spectrum 
Lumajang dapat menghubungi 0821 4210 
9430 via WA. Atau langsung ke Kantor 
Bimbel Spectrum Lumajang yang berlokasi 
di Jalan Veteran Nomor 57 Kepuharjo 
Lumajang (Belakang Rocket Chicken). 

Maulid Nabi Muhammad Saw
BERSAMA BIMBEL SPECTRUM LUMAJANG

Untuk Mu Ibu
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Sebait lagu lama yang menceritakan 
kasih sayang seorang ibu, memanglah 
hal yang sesungguhnya. Jika bukan 

karena keagungan sang Maha Rahman dan 
Rahim, menjadi seorang ibu tentu akan 
terasa sangat melelahkan.

Dimulai dari tertanamnya benih dalam 
rahim, maka dimulailah pula hari-hari 
penuh kesulitan dan keletihan yang ibu 
rasakan. Namun kebesaran cinta sang ibu 
yang mampu mengubahnya menjadi rasa 
bahagia yang luar biasa.

Itu pula yang terjadi pada seorang 
ibu dari Desa Dawuhan Wetan yang 
memiliki putri dengan kondisi down 
sindrom. Bagi Ibu Suhar, putrinya Erin 
adalah permata hatinya, pelipurlara dan 
juga teman setia dalam hari-harinya.

Di tengah keletihannya sebagai tulang 
punggung keluarga yang mengharuskan 
Ibu Suhar  setiap hari harus berada di 
tengah terik matahari menjadi buruh tani 

Kasih ibu kepada Beta     tak terhingga sepanjang masa 
hanya memberi tak harap kembali     bagai sang Surya menyinari dunia....

untuk menafkahi 
keluarganya.

Bagi mereka, untuk menjadi bahagia 
tak harus sempurna. Ada yang dimakan 
hari ini dan bisa berkumpul bersama 
keluarga, sudah sangat membahagiakan 
bagi  mereka.

Menjadi ibu saja sudah mulia apalagi 
harus bertugas rangkap menjadi seorang 
ayah. Semoga Allah memberi keberkahan 
kepada semua ibu di seluruh dunia, 
meneguhkan hatinya dalam keimanan 
dan kesabaran karena semua anak ingin 
seorang ibu yang sholiha untuk dirinya, 
yang do’anya istimewa di hadapan pemilik 
semesta.

SELAMAT HARI IBU UNTUK IBU HEBAT



Telah diriwayatkan, bahwa ada 
seorang anak yang durhaka memiliki 
istri pelacur yang berasal dari negeri 

lain dan tidak memiliki kebaikan sama 
sekali. Ibunya sering menasihat pada 
ibunya, “Maukah ibu pergi jalan-jalan 
bersamaku?”.

Sang ibu menyangka bahwa anaknya 
telah berubah menjadi anak yang berbakti 
kepadanya, maka dengan gembira dia 
menjawab, “Tentu anakku, aku mau pergi 
bersamamu. Semoga Allah memberimu 
taufik kepada kebaikan.” Sang ibu menangis 
bahagia.

Sang anak adalah seorang sopir. Ibunya 
ikut naik mobil bersamanya dan pergi ke 
padang pasir, sementara dia merencanakan 
kejahatan kepada ibunya. Mobil itu melaju 
di jalan raya umum hingga kemudian keluar 
dari jalur dan melaju di sahara, sampai ke 

gundukan bebatuan dan tempat binatang 
liar.

Tiba-tiba dia menghentikan mobilnya 
dan berkata kepada ibunya, “Turunlah.” 
Sang ibu yang shalihah itu bertanya, 
“Apakah kita sudah sampai ke tempat orang 
yang mengundang kita?” Dia menjawab, 
“Tidak ada seorang pun yang mengundang 
kita, akan tetapi aku akan membunuh 
ibu, karena ibu telah membuat susah 
kehidupanku dan istriku.” Maka dengan 
serta merta ibunya menangis seraya 
mengatakan, “Kalau begitu tempatkanlah 
aku di sebuah rumah sendirian.” Dia 
berkata, “Jika aku melakukan itu, niscaya 
orang-orang akan mencelaku. Tapi jika 
aku membunuh ibu, maka tidak ada yang 
mengetahui kita.” Ibunya berkata, “Allah 
Maha tahu dengan perkaramu, dan Dia 
pasti akan membalasmu dan juga istrimu.”

Dengan nada mencemooh, dia 
berkata kepada ibunya, “Kalau begitu, 
Allah pasti akan menyelamatkan ibu 
dari cengkeramanku.” Dengan suara 
lantang ibunya berkata, “Allah pasti akan 
membalasmu. Aku tidak takut mati selama 
kamu sudah berketetapan hati untuk 
membunuhku. Karena Allah Ta’ala telah 
berfirman, ‘Maka apabila telah datang 
waktunya (kematian), mereka tidak dapat 
mengundurkannya barang sesaat pun dan 
tidak dapat (pula) memajukannya”. (Al-
A’raf: 34).

Lantas, sang anak hendak membunuh 
ibunya. Akan tetapi ibunya berkata, 
“Biarkanlah aku shalat dua rakaat terlebih 
dahulu, apabila aku telah sampai pada 
posisi duduk tasyahud dalam keadaan 
membaca tasyahud, maka bunuhlah aku 
jika kamu mau. Karena aku tidak mau 
melihatmu membunuhku.”

Demikianlah, ibunya kemudian 
menghadap kiblat, dengan suara yang 
penuh kepercayaan kepada Allah, dia 
bertakbir, “Allahu Akbar.” Dia mulai shalat 
dengan khusyu’ yang sempurna. Sementara 
anaknya menunggu diam penuh ketakutan. 
Akan tetapi Allah Maha tahu apa-apa yang 
ada di dalam hati, Maha Mengetahui yang 
tersembunyi, Maha Penolong kepada 
orang yang terdzalimi, Dzat yang apabila 
berkehendak melakukan sesuatu, maka 
hanya dengan mengatakan, “Jadilah”, maka 
jadilah ia.

Tatkala ibunya telah sampai pada 
posisi tasyahud, kedua mata anaknya 
itu memerah dan anggota badannya 
gemetar. Dia menoleh ke kanan dan 
ke kiri, tidak ada seorang pun yang 
datang. Dia pun mengangkat batu 
yang ada ditangannya, ke belakang 
ibunya, hendak menjatuhkan batu itu 
ke kepala ibunya dan memecahnya 
menjadi dua. Namun tidak lama 
kemudian, ibunya mendengar 
teriakan keras dari anaknya. 
Dalam keadaan takut dia 

menoleh ke anaknya untuk mengetahui apa 
yang terjadi, Ternyata dia melihat anaknya 
tenggelam ditelan bumi. Tangannya 
yang membawa batu telah lumpuh dan 
tidak dapat menggerakkannya. Maka 
sang ibu pun berteriak menangisi anak 
satu-satunya, “Anakku, ya Rabbi, aku 
tidak punya anak selainnya…, apa yang 
terjadi padamu anakku?”. Dengan kedua 
tangannya yang penuh belas kasihan, 
sang ibu mengeluarkan anaknya dari bumi 
yang menelannya seraya mengatakan, 
“Sekiranya aku mati tanpa terjadi hal ini 
padamu wahai anakku.” Sungguh, Allah 
Yang Mahakuasa telah membalas anak 
durhaka ini. ( Aqibah Uquq al-Walidain, hal. 
69-71)

Sumber: “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. Artikel www.
Kisahmuslim.comLumpuhnya Tangan Seorang Anak

yang Berusaha Membunuh Ibunya

14 15Edisi 131 | Desember 2022 Edisi 131 | Desember 2022

Ki
sa

h

Ki
sa

h



PENERIMAAN
SANTRI BARU PUTRA

TAHUN AJARAN 2023/2024

PONDOK PESANTREN TAHFIDZUL QUR’AN 

“BAITUL FURQON“
معهد بيت الفرقان اإلسالمي لتحفيظ القرآن الكريم

JL. Veteran No. 57 RT. 01 RW. 02 Kepuharjo

”Mencetak 
Generasi Qur’an 
yang Berwawasan 

Masa Depan”

Pondok Putra : Ust. junaidi +62 823 3550 7700

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 

TENAGA PENDIDIK
Terdiri dari alumni Pondok Pesantren Tahfidz 

Qur’an yang Bersanad dan Beberapa Perguruan 
Tinggi dalam negri

KOMPETENSI SANTRI
· Target hafalan 30 Juz
· Mampu berbahasa Arab dan berbahasa Inggris 

secara aktif dan pasif
· Paham dasar – dasar ilmu Syar’i
· Menghafal beberapa mutun ilmiah

EKSTRAKURIKULER
· Muhadhoroh / Public Speaking (tiga bahasa)
· Memanah
· Renang 
· Bela Diri
· Entrepreneur

PENDAFTARAN SANTRI BARU
Yang dapat diterima menjadi Santri Baru 

adalah tamatan SD/MI/sederajat.

WAKTU PENDAFTARAN SANTRI BARU

Gelombang I 
Pendaftaran : 01 Nopember – 29 Januari 2023
Waktu Tes : 05 Februari 2023
  Jam 08.00 – 12.00
Lokasi Tes : Kampus PPTQ Baitul Furqon Putra
Pengumuman : 6 Februari 2023
Daftar Ulang : 11 Februari 2023
Tempat daftar Ulang
- Pondok Putra :  Jl. Veteran No 57 Kepuharjo - 
Lumajang - Belakang Rocket Chicken

Gelombang II
Pendaftaran : 01 Maret – 20 Mei 2023
Waktu Tes : 28 Mei 2023
  Jam 08.00 – 12.00
Lokasi Tes : Kampus PPTQ Baitul Furqon Putra
Pengumuman : 29 Mei 2023
Daftar Ulang : 03 Juni 2023
Tempat daftar Ulang
- Pondok Putra : Jl. Veteran No 57 Kepuharjo - 
Lumajang - Belakang Rocket Chicken

SYARAT PENDAFTARAN :
-  Mengisi formulir pendaftaran.
-  Menyerahkan foto berwarna 3x4.
-  Fotocopy Akta kelahiran.
-  Fotocopy Kartu keluarga (KK).
-  Biaya Pendaftaran Rp.100.000

TERSEDIA 10 BEASISWA 
BAGI YATIM DAN DHUAFA
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Do’a 
Mohon ampunan
Untuk Orang Tua
dan Kaum Muslimin

“Ya Tuhanku! Ampunilah aku, ibu bapakku, dan orang yang 
masuk ke rumahku dengan beriman, dan semua orang 
yang beriman laki-laki dan perempuan.
Dan janganlah Engkau tambahkan bagi orang-orang yang 
zalim itu selain kebinasaan.”
(QS. Nuh: 28)

َ
ِفْر ِلْي َوِلَوالَِديَّ َوِلَمْن َدَخل

ْ
َرِبّ اغ

ُمْؤِمَناِت
ْ
ُمْؤِمِنْيَن َوال

ْ
َبْيِتَي ُمْؤِمًنا َوِلل

َباًرا 
َ
ا ت

َّ
اِلِمْيَن ِإل ا َتِزِد الظَّ

َ
َول
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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  RINCIAN SALDO LAZ SAKU YATIM INDONESIA 
1 SALDO WAKAF PEMBANGUNAN  Rp 294,212,448 
2 SALDO WAQAF MUKENA  Rp 1,000,000 
3 SALDO SEMERU  Rp 40,816,678 
4 SALDO TABUNGAN QURBAN  Rp 5,510,000 
5 SALDO ZIS  Rp 35,968,037 

JUMLAH  Rp 377,507,163 

NO KETERANGAN  PENERIMAAN  PENGELUARAN 

SALDO AWAL KAS DAN SETARA KAS  Rp 392,658,696 
POS PENERIMAAN

1 POS INFAQ
INFAQ RUTIN  Rp 46,090,000 
INFAQ INSIDENTAL  Rp 64,063,882 
INFAQ DUNIA ISLAM  Rp 750,000 
SEDEKAH PAGI  Rp 4,013,000 
INFAQ PARSEL LEBARAN  Rp- 
INFAQ SEMBAKO  Rp 649,000 
INFAQ OTA  Rp 31,050,000 
INFAQ BUKA PUASA  Rp 350,000 
BNI 629  Rp  19,279,424 
BNI INFAQ  Rp 10,209,953 
BNI WAQAF  Rp 31,083,956
MANDIRI 505  Rp 6,720,820 
MANDIRI INFAQ  Rp 6,214,560 
MANDIRI ZAKAT  Rp 12,895,360 
MANDIRI WAQAF  Rp 8,589,095 
BCA  Rp 10,274,450 
BSI 202  Rp 20,709,723 
BSI INFAQ  Rp 10,702,507  
BSI ZAKAT  Rp 43,784,500  
BRI 561  Rp 98,408,223  
BRI 566 (ZAKAT)  Rp 6,692,043  
BRI 567 (WAQAF)  Rp 5,723,517  

2 POS ZAKAT
ZAKAT PROFESI  Rp 1,395,000 
ZAKAT MAAL  Rp 975,000  
ZAKAT FITRAH

3 POS WAQAF
WAQAF PEMBANGUNAN  Rp 34,501,999 
WAQAF AL QURAN  Rp 1,400,000 

4 POS QURBAN  Rp 500,000 
5 POS FIDYAH

JUMLAH PENERIMAAN  Rp 185,737,881 

POS PENGELUARAN
1 BIDANG PENDIDIKAN  Rp 110,100,992 
2 BIDANG EKONOMI  Rp 3,408,500 
3 BIDANG KESEHATAN  Rp 4,000,000 
4 BIDANG DAKWAH  Rp 26,366,471 
5 BIDANG SOSIAL Rp-
6 BIDANG SDM DAN OPERASIONAL PEGAWAI  Rp 27,354,727
7 BIDANG PEMBANGUNAN  Rp-   
8 QURBAN  Rp-   
9 LKSA YAYASAN RPI  Rp-   

10 DANA NON ZISWAF  Rp 96,979  Rp 547,333 
JUMLAH  Rp 578,493,556  Rp 171,778,023 
SALDO BULAN SEPTEMBER 2022  Rp 406,715,533  Rp 406,715,533 




