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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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Saku Cerdas Oleh : Cahyadi Takariawan

Betapa banyak kita jumpai pernikahan 
yang langgeng bahagia smpai akhir 
usia, namun juga tidak jarang kita 

jumpai pernikahan yang hanya berlangsung 
sesaat saja. Tentu ada sangat banyak faktor 
yang membuat pernikahan bisa bertahan 
lama, sebagaimana banyak faktor yang 
membuat pernikahan berujung petaka. 
Salah satunya terletak pada dasar pondasi 
dalam membangun kehidupan berumah 
tangga. Apakah menikah dan berumah 
tangga semata-mata mendasarkan diri 
pada kata cinta, ataukah dengan pondasi 
taqwa.

Jika menikah hanya mengandalkan rasa 
cinta, maka kehidupan pernikahan akan 
berada dalam suasana fluktuasi tingkat 
tinggi. Karena rasa cinta itu bercorak 
fluktuatif mudah datang dan mudah pergi. 
Maka hendaknya menikah dan hidup 
berumah tangga karena memiliki tujuan 
mulia dan motivasi yang tinggi.

Cinta dan Kasih Sayang Adalah Pilihan
Salah satu pemahaman yang 

berkembang luas di tengah masyarakat 
adalah menganggap cinta dan kasih sayang 
semata-mata sebagai sebuah perasaan. 
Padahal cinta dan kasih sayang adalah 
sebuah pilihan, bukan sekedar perasaan. 
Jika suami atau istri menganggap cinta 
dan kasih sayang semata-mata hanyalah 
sebuah perasaan, maka mereka hanya 
akan berbuat baik dan mesra kepada 
pasangan apabila perasaan itu datang. 
Namun di saat perasaan itu hilang, maka 
mereka akan berlaku menjauh bahkan 

memusuhi pasangan. Seharusnya suami 
dan istri memahami bahwa cinta dan 
kasih sayang adalah sebuah pilihan. Oleh 
karena itu, mereka akan selalu berusaha 
untuk memilih memberikan yang terbaik 
untuk pasangan, tidak dengan menunggu 
hadirnya perasaan cinta itu dalam diri 
mereka. Cinta yang dimaknai dalam bingkai 
pilihan, akan menjadi cinta yang aktif. 
Suami dan istri secara aktif memilih untuk 
melakukan hal terbaik untuk pasangan. 
Inilah cinta yang aktif. Bukan cinta yang 
pasif, dengan menunggu hadirnya rasa 
cinta dalam diri mereka.

Karakter cinta yang aktif bisa kita lihat 
dari teori segitiga cinta. Menurut Robert 
J Sternberg, ada tiga komponen penting 
dalam cinta, yaitu intimacy atau keintiman, 
passion atau gairah, dan commitment. 
Ketiga komponen cinta ini menghajatkan 
sikap aktif manusia. Dalam perpektif 
pernikahan, pasangan suami istri harus 
aktif untuk mewujudkan keintiman, aktif 
untuk mewujudkan gairah dan bersedia 
memberikan komitmen kebaikan untuk 
pasangan. Dengan demikian selalu ada 
usaha yang bercorak aktif dan dinamis, 
karena menyadari bahwa cinta dan kasih 
sayang adalah sebuah pilihan.

Jika cinta dan kasih sayang adalah 
pilihan, lalu bagaimana cara memiih? 
Seorang suami akan mengatakan, “Saya 
sadar sepenuhnya harus menjaga 
keutuhan dan keharmonisan keluarga. Saya 
sadar sepenuhnya harus menghadirkan 
kebahagiaan dalam keluarga. Oleh karena 

Jika ada mengakui mencinta tetapi tidak menikahi atau 
segera menikahi maka itu semua hanya cinta kasih 
yang menjelma saja dalam pandangan mata yang 

berfatamorgana. Walaupun yang diumbar adalah sajak 
romantis yang mengalahkan merdu kicauan burung, 
walaupun sentuhan sayang yang dibelai mengalahkan 
tetesan embun dan walaupun buah tangan yang diberi 
adalah rangkaian melati bersanggul jelita. Semuanya tanpa 
pernikahan adalah semi palsu bahkan tipu daya.

Mengapa? karena orang yang paling mengetahui hakikat 
pembuktian cinta mengatakan bukti cinta adalah menikah. 
Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

لم ير للمتحا بني مثل انلاكح
“Tidak diketahui [yang lebih bermanfaat] bagi dua orang 

yang saling mencinta semisal pernikahan”1

Ulama pakar hati Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu 
berkata, “sungguh para dokter dan yang lainnya bersepakat 
dalam pandangan orang-orang yang berakal mengenai 
pengobatan, bahwa obat dari penyakit ini [mabuk cinta] 
adalah bertemunya dua ruh dan menempelnya dua badan 
[yaitu menikah]”.2

Sekali lagi, pembuktian cinta hanya dengan menikah!

Salam Redaksi

Pembuktian Cinta
hAnyA 
dengAn menikah

Cinta dan Kasih Sayang
AdAlAh PilihAn, BukAn

Sekedar PeraSaan

2 3Edisi 132 | Januari 2023 Edisi 132 | Januari 2023



H
ad

its

itu, saya memilih untuk memberikan cinta 
dan kasih sayang terbaik untuk istri dan 
anak-anak. Saya memilih untuk memiliki 
keintiman, gairah dan komitmen hanya 
kepada istri saya”.

Demikian pula, seorang istri akan 
mengatakan, “Saya sadar sepenuhnya 
harus menjaga keutuhan dan 
keharmonisan keluarga. Saya sadar 
sepenuhnya harus menghadirkan 
kebahagiaan dalam keluarga. Oleh karena 
itu, saya memilih untuk memberikan cinta 
dan kasih sayang terbaik untuk suami dan 
anak-anak. Saya memilih untuk memiliki 
keintiman, gairah dan komitmen hanya 
kepada suami saya”.

Inilah pilihan yang tepat, dan dengan 
demikian rumah tangga akan berjalan 
harmonis serta bahagia, bahkan penuh 
cinta. Karena suami dan istri telah memilih 
untuk memberikan hal terbaik bagi 
keluarga. Mereka tidak bersikap diam dan 
pasif, menunggu hadirnya rasa cinta. Justru 
mereka menyambut cinta dan kasih sayang 
dengan cara memilih.

Sikap Orang Bertaqwa
Karakter cinta sebagai sebuah pilihan, 

telah dinyatakan pula oleh para ulama 
terdahulu. Para ulama tidak memasukkan 
unsur cinta sebagai rukun nikah, atau 
syarat nikah. Cinta dan kasih sayang tidak 
termasuk komponen sakral yang diwajibkan 
keberadaannya sebagai sebuah syarat 
pernikahan. Berbeda dengan komponen 
lainnya, seperti saksi, wali, mahar, ucapan 
ijab kabul, dan lain sebagainya yang harus 
ada. Demikianlah sifat pernikahan orang 
bertaqwa, dimana mereka akan selalu 
memiliki pilihan yang tepat. Apakah rasa 
cinta itu tengah hadir atau tengah tiada, 
mereka akan tetap memiliki sikap yang 
tepat.

Ibnu Qutaibah ad-Dinawari 
menceritakan dalam kitab ‘Uyunul Akhbar, 
bahwa seseorang datang kepada al-
Hasan al-Bashri untuk bertanya, “Saya 
memiliki seorang anak gadis, dan ia 

sudah dilamar orang. Kepada siapa saya 
harus menikahkannya?” Hasan Al Bashri 
menjawab, “Nikahkan dia dengan orang 
yang bertakwa kepada Allah. Jika orang itu 
mencintai putrimu, ia akan memuliakannya; 
dan jika ia membencinya, ia tidak akan 
menzhaliminya.”

Nasihat serupa juga pernah diucapkan 
oleh seorang ulama ketika menjawab 
pertanyaan yang sama:

ال تزوج ابنتك إال من تيق، إذا أحبها أكرمها وإن كرهها لم يظلمها
“Janganlah kamu menikahkan putrimu 

kecuali dengan laki-laki yang bertakwa. 
Karena jika dia mencintai istrinya maka akan 
memuliakannya dan jika tidak suka maka 
tidak akan mendzaliminya.”

Hanya orang bertaqwa yang bisa 
bersikap dengan tepat dalam kehidupan. 
Coba kita cermati nasehat para ulama di 
atas. Lelaki bertaqwa, ”jika dia mencintai 
istrinya maka akan memuliakannya 
dan jika tidak suka maka tidak akan 
mendzaliminya”. Lelaki bertaqwa tidak 
bersikap pasif menunggu datangnya rasa 
cinta untuk melakukan hal terbaik terhadap 
sang istri. Apakah dalam kehidupan 
berumah tangga akan selalu hadir cinta 
atau tidak, namun ia selalu memilih untuk 
melakukan dan memberikan hal terbaik 
bagi sang istri.

Tentu saja sikap serupa akan dimiliki 
oleh perempuan bertaqwa. Dalam hidup 
berumah tangga, perempuan bertaqwa, 
”jika dia mencintai suaminya maka akan 
memuliakannya dan jika tidak suka maka 
tidak akan mendzaliminya”. Betapa indah 
hidup berumah tangga apabila suami dan 
istri adalah orang-orang bertaqwa. Mereka 
bisa bersikap dan memilih yang benar dan 
tepat untuk kebahagiaan hidup berumah 
tangga. Tidak dengan menunggu hadirnya 
rasa cinta, namun dengan aktif memilih 
untuk selalu melakukan hal terbaik bagi 
keluarga.

https://pakcah.id/cinta-dan-kasih-
sayang
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Para ulama menggolongkan takut akan 
kematian menjadi dua macam:

1- Takut yang tidak tercela, yaitu takut 
mati yang sifatnya tabi’at yang setiap 
orang memilikinya.

2- Takut yang tercela, yaitu takut mati 
yang menunjukkan tanda lemahnya 
iman. Takut seperti ini muncul karena 

Suka Berjumpa
dengan allah

terlalu cinta pada dunia dan tertipu 
dengan gemerlapnya dunia sehingga 
banyak memuaskan diri dengan 
kelezatan dan kesenangan tersebut. 
Inilah yang disebutkan dalam hadits 
dengan penyakit wahn, yaitu cinta 
dunia dan takut mati
Wallahu A’lam

Dalam hadits dari ‘Aisyah disebutkan bahwa 
Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

اَءُه «. 
َ
ُ ِلق َّ
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“Barangsiapa suka berjumpa dengan Allah, Allah juga mencintai perjumpaan 
dengannya. Sebaliknya barangsiapa membenci perjumpaan dengan Allah, Allah juga 
membenci perjumpaan dengannya.” Kontan ‘Aisyah berkata, “Apakah yang dimaksud 

benci akan kematian, wahai Nabi Allah? Tentu kami semua takut akan kematian.” Nabi –
shallallahu ‘alaihi wa sallam– lantas bersabda, “Bukan begitu maksudnya. Namun maksud 
yang benar, seorang mukmin jika diberi kabar gembira dengan rahmat, keridhoan serta 

surga-Nya, ia suka bertemu Allah, maka Allah pun suka berjumpa dengan-Nya. Sedangkan 
orang kafir, jika diberi kabar dengan siksa dan murka Allah, ia pun khawatir berjumpa 

dengan Allah, lantas Allah pun tidak suka berjumpa dengan-Nya.” 
(HR. Muslim no. 2685).
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Bagaimana membangun perasaan agar semakin mencintai Allah? 
terlebih dengan adanya kenikmatan dunia yang demikian banyak…

Pasangan suami istri pasti 
menginginkan hubungan rumah 
tangganya berjalan dengan harmonis 

hingga menciptakan keluarga yang Sakinah, 
Mawaddah, Warahmah. Untuk mewujudkan 
hal tersebut pasti banyak cobaan dan 
rintangan, maka sebuah pasangan dituntut 
untuk saling menjaga dan memahami 
untuk mencapai rida illahi.

Salah satu nasihat Rasulullah SAW 
tentang beberapa hal yang boleh dan tidak 
boleh dilakukan oleh suami kepada istri 
berdasarkan anjuran Nabi Muhammad 
SAW. Hadis yang diriwayatkan Abu Dawud 
dari Bahz bin Hakim, dari ayah dari kakek, 
yang artinya:

“Saya pernah bertanya kepada 
Rasulullah SAW: wahai Rasulullah, terkait 
istri-istri kami apa yang wajib kami lakukan 
dan yang harus kami tinggalkan? Nabi 
pun menjawab: kamu boleh bersenggama 
dengannya sesuai selera kamu, berilah ia 
pakaian ketika kamu bisa berpakaian, dan 
janganlah mengolok-olok mukanya dan 
jangan memukul,”.

Selain hal di atas, suami harus 
mengimbanginya dengan memenuhi 
seluruh kebutuhan pangan, sandang, 
hingga bersumpah untuk tidak berperilaku 
buruk kepada Istri.

Menjaga komunikasi juga penting 
untuk membuat rumah tangga penuh cinta, 
dengan komunikasi yang baik pasangan 
suami istri akan mampu mengaspirasi 
keinginannya dengan baik. Sebuah riwayat 
yang diceritakan Ibnu Abbas, sebagai 
berikut:

َميُْمونََة،  َخالَِت  ِعنَْد  بِتُّ  قَاَل:  َعنُْهَما،   َُّ الل رَِضَ  َعبَّاٍس  ابِْن  َعِن 
ْهِلِه َساَعًة، ُثمَّ َرقََد

َ
َِّ َصلَّ الُل َعلَيِْه وََسلََّم َمَع أ َث رَُسوُل الل َفتََحدَّ

“Aku menginap di rumah bibiku, 
maimunah, (aku mendengar) Rasulullah 
berbincang-bincang dengan istrinya 
(maimunah) beberapa lama lalu beliau 
tidur.” (H.R. Bukhari Muslim).

Dalam membina rumah tangga, 
tindakan saling membantu sangat 
diperlukan. Banyak riwayat yang 
menyatakan bahwa Rasulullah SAW adalah 
pribadi yang mandiri dan tidak ingin 
membuat istrinya repot.

سئلت اعئشة رض الل عنها: ما اكن انليبُّ يصنع يف أهله؟ قالت: 
فإذا   – ابليت  يف  أعماهلا  يف  يساعدها  أي   – أهله  مهنة  يف  اكن 

حرضت الصالة قام إىل الصالة )رواه ابلخاري(
Aisyah ra. pernah ditanya, “Apa 

yang dilakukan Rasulullah SAW (jika) 
bersama istrinya di rumah)?”. 
Aisyah menjawab: “beliau 
sibuk membantu istrinya, 
dan apabila tiba waktu 
salat beliau bergegas 
melaksanakan salat” (H.R. 
Bukhari).

https://m.oase.id/read/w4l87w-
nasihat-rasulullah-untuk-
menciptakan-rumah-tangga-penuh-

Nasihat Rasulullah untuk Menciptakan
rumah Tangga Penuh CinTa

Bismillah was shalatu was salamu ‘ala 
Rasulillah, wa ba’du,

Ada sebuah pepatah yang mengajarkan 
kepada kita kata kunci dari cinta.. ‘Tak kenal 
maka tak sayang’. Artinya, kecintaan dan 
kebencian seseorang, sebanding dengan 
pengetahuan seseorang pada objek 
tertentu.

Semua yang ada di sekitar kita, pasti 
memiliki potensi baik dan buruk. Ada 
yang dominan baiknya, ada yang dominan 
buruknya. Ada yang isinya hanya kebaikan, 
dan ada yang isinya hanya keburukan.

Nabi Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص adalah manusia 
pilihan yang isinya hanya kebaikan. 
Semakin lengkap pengetahuan seorang 
mukmin tentang beliau, akan berpengaruh 
dengan semakin besarnya kecintaan 
mereka kepada beliau. Ketika ada orang 
yang membenci Nabi ملسو هيلع هللا ىلص, bukti dia tidak 
kenal siapa Nabi ملسو هيلع هللا ىلص.

Iblis adalah makhluk yang isinya hanya 
keburukan. Semakin lengkap pengetahuan 
seorang mukmin tentang Iblis, akan 
berpengaruh dengan semakin besarnya 

Agar 

Cintamu

Semakin
Membara

kebencian mereka kepadanya.

Karena itu, ketika ada orang yang 
mengagungkan Iblis, bukti bahwa dia tidak 
mengenal Iblis.

Sebagaimana ini berlaku antara 
makhluk dengan makhluk, ini juga berlaku 
antara makhluk dengan Allah.

Allah Dzat yang Maha-Baik, Maha 
Sempurna semua nama dan sifat-Nya. 
Maha Suci dari semua kekurangan. Semakin 
sempurna pengetahuan seseorang tentang 
Allah, semakin besar pula kecintaan mereka 
kepada-Nya.

Karena itulah, ilmu tentang Allah 
merupakan ilmu yang paling tinggi 
derajatnya. Setidaknya ada 2 alasan:

[1] Ilmu tentang Allah membuahkan 
kecintaan kepada Dzat Yang Menciptakan 
makhluk..

[2] Ilmu tentang Allah berarti 
membahas tentang Allah. dan nilai 
kemuliaan ilmu, berbanding dengan objek 
yang dibahas.

Ibnul Qayyim mengatakan,
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اجل  ان  ريب  وال   … معلومه  لرشف  تابع  العلم  رشف 
معلوم وأعظمه واكربه فهو الل اذلي ال هلإ إال هو رب 
املبني  امللك احلق  السموات واالرضني  العاملني وقيوم 
ونقص  عيب  لك  عن  املزنه  لكه  بالكمال  املوصوف 
وعن لك تمثيل وتشبيه يف كماهل وال ريب ان العلم به 

وباسمائه وصفاته وافعاهل اجل العلوم وافضلها…
Kemuliaan ilmu mengikuti kemuliaan 

yang dipelajari… kita sangat yakin, bahwa 
objek ilmu yang paling mulia dan paling 
agung adalah tentang Allah.. Dzat yang 
tidak ada Tuhan yang berhak disembah 
kecuali Dia. Rab semesta alam, Yang 
mengatur langit dan bumi, Sang Raja, 
Yang Maha Benar, Yang sempurna dalam 
menjelaskan (al-Mubin), Yang sempurna 
semua sifat-Nya, Maha Suci dari semua aib 
dan kekurangan, Maha Suci dari semua 
bentuk penyerupaan terhadap makhluk. 
Kita sangat yakin, ilmu tentang Allah, 
nama-nama-Nya, sifat-sifat-Nya, dan semua 
perbuatan-Nya adalah ilmu yang paling 
agung dan mulia. (Miftah Dar as-Sa’adah, 
1/86).

Ketika seseorang mengenal kebaikan 
Allah baginya dan bagi semua makhluk-
Nya, maka akan timbul rasa cinta dan 
ketergantungan hati kepada-Nya. Karena 
makhluk ini lemah, dan mereka butuh kasih 
sayang dan perlindungan dari Yang Maha 
Kuasa atas segala sesuatu.

Ibnul Qayyim menjelaskan,

واملحبة والشوق تابع ملعرفته والعلم به فلكما اكن العلم 
به اتم اكنت حمبته أكمل… فمن اكن يؤمن بالل واسمائه 
وصفاته ودينه أعرف اكن هل أحب واكنت ذلته بالوصول 

ايله جماورته وانلظر ايل وجهه وسماع كالمه أتم…

Rasa cinta dan rindu kepada Allah 
itu mengikuti pengetahuan seseorang 
dan kadar ilmunya tentang Allah. Ketika 
pengetahuan seseorang tentang Allah 
semakin sempurna, maka kecintaannya 
kepada Allah akan semakin sempurna… 
karena itu, siapa yang beriman kepada 
Allah, nama-nama-Nya, semua sifat-
Nya, ajaran agama-Nya, maka dia akan 
semakin mencintai Allah. dan akan semakin 
sempurna kemampuan dia untuk bisa 
menikmati lezatnya berhubungan dengan 
Allah, melihat wajah-Nya (ketika di surga), 
serta mendengarkan kalamnya. (al-Fawaid, 
hlm. 53)

Malik bin Dinar – seorang ulama tabi’in 
– mengatakan,

يشء  أطيب  يذوقوا  ولم  ادلنيا  من  ادلنيا  أهل  خرج 
فيها، قيل: ما هو؟ قال: معرفة الل تعاىل

Ketika penduduk dunia meninggalkan 
dunia, mereka belum merasakan sesuatu 
yang paling nikmat di sana.

Ada yang bertanya, “Apa itu?”

Jawab beliau, “Makrifatullah (mengenal 
Allah) Ta’ala.” (HR. Abu Nu’aim dalam al-
Hilyah, 2/358).

Dan upaya mengenal Allah bisa kita 
lakukan dengan mempelajari ilmu tauhid, 
baik tauhid rububiyah, uluhiyah, maupun 
asma’ wa shifat.

Demikian, Allahu a’lam.

Dijawab oleh Ustadz Ammi Nur Baits 
(Dewan Pembina Konsultasisyariah.com)

Referensi: https://konsultasisyariah.
com/33961-agar-cintamu-semakin-membara.
html
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Lembaga Amil Zakat Saku Yatim 
didukung oleh para donatur 
menyelenggarakan Seminar Qur’anic 

Parenting pada tanggal 26 Nopember 
2022 dengan mengundang ustadz Fathin 
Masyhud, Lc., MHI., MA., dan ustadzah Ida 
Husnur Rahmawati, Lc., M.Th., sebagai 
narasumber,  yang keduanya merupakan 
pasangan suami istri.

Acara ini berlokasi di gedung aula BKD 
kabupaten Lumajang yang dihadiri oleh 
sekitar 150 orang peserta yang terdiri dari 
orangtua dan beberapa tenaga pendidik.

Seminar ini mengangkat tema “Tips 
Hafal 30 Juz di Usia Belia Tanpa Mondok” 
dimana fokus dari seminar ini untuk 
memberikan pemahaman dan motivasi 
kepada orangtua atau guru tentang 
cara bagaimana anak diusia belia 
dapat menghafal Al-Qur’an.

Dalam seminar yang 
berlangsung hampir 2 jam, 
seluruh peserta berdiskusi 

secara interaktif dengan pembicara, 
dan banyak pertanyaan yang muncul 
ditanyakan berdasarkan kondisi yang 
terjadi disekitar pembicara. Para peserta 
sangat antusias dan aktif memberikan 
pertanyaan kepada pembicara, dan tamu 
undangan yang hadir sangat mengapresiasi 
kegiatan seminar parenting ini.

Seminar
Qur’anic Parenting



Setelah menjalani masa 
pembelajaran selama satu 
semester penuh didalam 

kelas, PPTQ Baitul Furqon 
mengadakan ujian lisan dan 
ujian tulis semester pertama TP 
2022/2023 untuk meningkatkan  
kualitas belajar dalam lingkup 
pesantren. Diawali dengan 
ujian lisan yang berlangsung 
selama tiga hari dan kemudian 
dilanjutkan dengan ujian tulis. 
Ujian lisan pelaksanaannya 

Ujian Lisan Menguji Mental

dan PerSiaPan SanTri

dimulai hari Senin 12 Desember 2022 
sampai Rabu 14 Desember 2022. Ujian lisan 
pada tahap ini diikuti oleh seluruh santri 
dari kelas 1 sampai kelas 5 ( kelas 7 – XI ).

Ujian lisan bertujuan untuk mengukur 
tingkat kemampuan intelektual santri 
dan tingkat kemampuan santri dalam 
memahami pelajaran. Disamping itu, ujian 
ini bertujuan untuk melatih rasa percaya 
diri dan mentalitas para santri didalam 
pembelajaran dan ketika berhadapan 
dengan para penguji.
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Lemabaga Amil Zakat Saku Yatim 
bersama dengan RS Islam Lumajang 
mengadakan pelayanan Pemeriksaan 

dan Pengobatan Gratis bagi warga 
terdampak erupsi gunung Semeru.

Layanan Pemeriksaan dan Pengobatan 
Gratis ini dilaksanakan pada hari Ahad, 
18 Desember 2022, pelayanan gratis ini 
berjalan dengan lancar, warga menyambut 
dengan antusias sekali, yang mana tercatat 

99 warga penyitas dan terdampak yang 
telah datang pada kegiatan tersebut.

Tujuan dari pemeriksaan kesehatan 
dan pengobatan gratis ini adalah untuk 
membantu warga terdampak erupsi 
Semeru yang mengalami berbagai keluhan 
penyakit agar menjaga kesehatannya 
sehingga dapat bekerja beraktivitas kembali 
sebagaimana biasanya.

Pemeriksaan dan Pengobatan Gratis
Warga Terdampak Erupsi Gunung Semeru



Pendidikan adalah sebuah dunia 
yang lahir dari rahim kasih sayang. 
Pendidikan harus berlangsung dalam 

suasana kekeluargaan dengan pendidik 
sebagai orang tua dan anak didik (murid) 
sebagai anak. Pendidikan dilakukan dengan 
hati lewat ungkapan rasa kasih sayang 
(love), keikhlasan (sincerely), kejujuran 
(honesty), keagamaan (spiritual), dan 
suasana kekeluargaan (family atmosphere).  
Guru tidak dibatasi waktu dan tempat 
dalam mendidik siswa, sebagaimana orang 
tua mengajar dan mendidik anaknya. Guru 
harus ikhlas dalam memberikan bimbingan 
kepada para siswanya sepanjang waktu

Mulai meredupnya nuansa 
kasih sayang dalam interaksi 
antara guru dengan siswa 
telah melahirkan sikap guru 
yang lebih suka menghukum 
daripada tersenyum. Guru 
lebih suka menghardik 

Mengajar 
dengan hati

daripada bersikap empatik. Guru yang baik 
adalah guru yang melandasi interaksinya 
dengan siswa diatas nilai-nilai cinta dan 
kasih sayang. Dengan cintalah akan lahir 
keharmonisan

Sikap cinta dan kasih sayang seorang 
guru tercermin melalui kelembutan, 
kesabaran, penerimaan, kedekatan, 
keakraban, serta sikap-sikap positif lainnya 
dalam berinteraksi dengan lingkungannya, 
khususnya dengan para siswa.

Respon balik dari rasa cinta siswa 
bisa terwujud melalui sikap-sikap positif. 
Misalnya penghormatan, kepatuhan, 
motivasi belajar, kecintaan terhadap tugas, 
dan rasa ingin selalu menghargai guru yang 
dicintainya

Bagaimana mewujudkan Mengajar 
dengan hati di sekolah? Ada beberapa 
langkah yang harus dilakukan oleh guru:

 Kelembutan sikap
 Mengatur Emosi
 Hindari Pemikiran Negatif
 Hadirkan Mereka Dalam Doa

Mau dan mampukah guru menanam 
dan menyemai cinta di hatinya untuk siswa-

siswinya? Harus! Karena keputusan 
seseorang menjadi seorang 

guru haruslah memahami 
resiko-resiko yang akan ia 
hadapi sebagai orang yang 

berprofesi sebagai pendidik, 
dengan semangat totatalitas kerja 

yang tinggi. Selamat menebar pesona 
cinta untuk semua siswanya bagi sang 

pahlawan cendekia.

Alhamdulillah puji syukur kita 
panjatkan kepada Allah Subhanahu 
Wata’ala berkat nikmat dan karunia-

Nya pada bulan Desember 2022 Saku 
Yatim telah menyalurkan Mushaf Al-qur’an 
kepada ibu-ibu yang belajar Al-Qur’an di 
daerah Pasrujambe kabupaten Lumajang.

Terimakasih kepada bapak/ibu donatur 
Saku Yatim, semoga setiap huruf yang 
dibaca dari Mushaf diwakafkan semuanya 
menjadi kebaikan yang terus mengalir 
pahalanya hingga hari kiamat nanti serta 
menjadi wasilah keberkahan di Dunia dan 
Akhirat. Aamiin

Wakaf Mushaf Al-Qur’an
UnTUk iBU-iBU Jama’ah TahSin

di PaSRUJamBe
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Cinta itu luar biasa. Kalau di Indonesia, 
kita takjub dengan cintanya Habibi 
kepada Ainun. Di India, ada kisah 

cinta yang melegenda. Cinta raja Kerajaan 
Mughal, Syah Jehan, kepada istrinya 
Mumtaz Mahal. Untuk mengenang sang 
istri, ia buat bangunan yang menjadi 
keajaiban dunia. Inilah kisah cinta yang 
melegenda. Dan dari situlah cerita Taj 
Mahal dimulai.

Awal Cerita
Taj Mahal adalah sebuah kubur megah 

dengan arsitektur yang indah. Dunia 
mengakuinya sebagai salah satu keajaiban. 
Di India, Taj Mahal menjadi bangunan 
paling indah yang diwarisi peradaban umat 
Islam di sana. Keindahannya dilihat dari sisi 
desain dan presisi geometrisnya. Makam 
Taj Mahal didesain menghadap Kota 
Accra yang merupakan ibu kota Kerajaan 
Mughal saat bangunan ini dibuat. Tepatnya 
sebelum ibu kota kerajaan itu dipindahkan 
ke Delhi (Jalal Abduh Khadasyi: ‘Ajaib ad-
Dunya as-Sab’u. Hal: 90-92. Beirut: Dar 
al-Kutub al-Alamiyah).

Taj Mahal dibangun di masa 
pemerintahan Syah Jehan. Yang 
memerintah tahun 1628-1658 M. Cinta dan 
rasa sayang pada istrinya, Mumtaz Mahal, 
adalah yang memotivasinya membangun 
Taj Mahal. Memori, kenangan, dan cinta 
terhadap sang istri terekspresi menjadi 

sesuatu keajaiban dunia (Jalaludin Abduh, 
Hal: 90-92).

Kisah Pernikahan Sang Raja
Awal kisah cinta Muhammad 

Syihabuddin yang digelari Syah Jehan 
dengan Arjumand Banu atau yang lebih 
dikenal dengan Mumtaz Mahal adalah 
saat Arjumand datang ke India. Ia hijrah 
dari negeri aslinya Persia menuju tanah 
Hindustan. Arjumand adalah putri dari 
salah seorang tokoh di Persia sana. 
Dari sekian banyak gadis India, ternyata 
wanita Persia inilah yang malah menarik 
perhatian Muhammad Syihabuddin Syah 
Jehan. Namun sayang, Arjumand bukanlah 
seorang wanita yang masih sendiri. Ia 
telah menikah. Artinya, ia memiliki seorang 
suami. Kabar itu membuat Syah Jehan 
kecewa. 

Tapi jodoh tak kemana. Tak lama, suami 
Arjumand meninggal. Segera Syah Jehan 
undang pujaan hatinya ke istananya. Ia pun 
menikahinya setelah usai masa iddahnya. 
Pernikahan digelar pada tahun 1612 M. 
Sejak saat itu Arjumand Banu digelari 
Mumtaz Mahal (Abdul Wahab Imrani: 
Musyahadat wa Inthaba’at min asy-Syarqi 
wa al-Maghrib. Hal: 135). Mumtaz Mahal 
sendiri artinya adalah perhiasan istana (Will 
Durant: Qishah al-Hadharah, 3/147). Syah 
Jehan menikahi Mumtaz Mahal saat raja 
India ini baru berusia 21 tahun. Ia sangat 

mencintai istrinya. Karena sangat mencintai 
sang istri, ia tak pernah berpisah dengan 
istri walaupun sedang bersafar. Bahkan 
saat perjalanan perang. Sang istri adalah 
tangan kanan yang mendampinginya. 
Dalam 18 tahun pernikahan, keduanya 
dikaruniai 14 orang anak. 

Pada tahun 1630 M, Syah Jehan 
bersama pasukannya berangkat 
menuju wilayah tengah India. Ia ingin 
memadamkan api pemberontakan di 
wilayah tersebut. Seperti biasa, sang istri 
setia bersamanya. Saat perjalanan pulang 
menuju Accra, Mumtaz Mahal jatuh sakit. 
Syah Jehan datangkan dokter terbaik untuk 
menyembuhkan istri tercinta. Namun ia 
gagal diselamatkan. Mumtaz Mahal wafat 
saat melahirkan anak ke-14 mereka. 
Kemudian ia bangun makam megah yang 
dikenal dunia dengan nama Taj Mahal. Agar 
kenangan bersama kekasih selalu kekal di 
sisinya (Will Durant: Qishah al-Hadharah, 
3/147).

Pembangunan Taj Mahal
Setelah meninggalnya Mumtaz Mahal, 

Syah Jehan merasa sangat sedih dan 
terpukul. Selama delapan hari, ia hanya 
murung dan mengurung diri di istana. 
Kesedihannya belum hilang hingga dua 
tahun ditinggal kekasihnya. Ia bawa 
peninggalan-peninggalan sang istri ke 
makamnya di Accra. Sejak itulah ia terpikir 
untuk membangun Taj Mahal untuk sang 
istri. Ia terus memantabkan diri bercita-cita 
membangun makam terindah yang pernah 
dilihat manusia. Ia undang para insinyur 
ahli dan tersohor dari India, Turki, Persia, 
dan Semenanjung Arab untuk bekerja 
sama mewujudkan keinginannya (Jalaludin 
Abduh, Hal: 92).

Setelah 22 tahun, makam Mumtaz 
Mahal selesai dibangun. Proyek ini 
menghabiskan anggaran yang besar. Waktu 
pembangunan yang panjang itu ditopang 
oleh 21.000 pekerja (Will Durant: Qishah 
al-Hadharah, 3/394). Tentu proyek ini cukup 
menyedot kas kerajaan. Sehingga wajar 
di masa berikutnya, putra Syah Jehan, 
Aurangzeb, mengkritik sang ayah untuk 
pembangunan ini. 

Taj Mahal tidak hanya indah dan megah 
dari sisi bangunannya saja. Tapi, tata 
lingkungannya pun membuat bangunan 
ini kian terasa mewah. Ia dibangun di 
tepian Sungai Jemna, kurang lebih 3 Km 
dari Kota Accra. Karena itu tidak heran, 
saat pembangunan rampung, Syah 
Jehan sendiri merasa takjub dengan hasil 
akhirnya. Ia namai bangunan itu dengan 
nama Taj Mahal. Kemudian ia bawa semua 
peninggalan istrinya. Dan ia senantiasa 
mengunjungi tempat persemayaman 
istrinya ini, hingga ia memejamkan mata 
menyusul kekasihnya (Abdul Wahab Imrani: 
Musyahadat wa Inthaba’at min asy-Syarqi 
wa al-Maghrib. Hal: 136).

Pemandangan Taj Mahal berubah 
sesuai dengan musim tahun dan waktu 
dalam sehari. Bunga-bunga setelah fajar 
muncul dengan warna merah muda. Sore 
hari muncul dengan warna putih cerah. 
Dan berubah menjadi abu-abu sebelum 
matahari terbenam (Abdul Wahab Imrani: 
Musyahadat wa Inthaba’at min asy-Syarqi 
wa al-Maghrib. Hal: 137).

Read more https://kisahmuslim.
com/6268-kisah-cinta-di-balik-taj-mahal.
html
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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
BERPRESTASI

“Ya Allah, aku mohon pada-Mu cinta-Mu dan cinta orang 
yang mencintai-Mu, dan amalan yang mengantarkanku 

menggapai cinta-Mu.  Ya Allah, jadikan kecintaanku 
kepada-Mu lebih aku cintai daripada cintaku pada diriku 

sendiri, keluargaku, dan air dingin”

(HR. Ahmad & Turmudzi)
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Do’a
Agar Mencintai  dan Dicintai
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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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Laporan Keuangan

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

laPORan keUangan BUlan nOVemBeR 2022
laZ SakU YaTim indOneSia

NO KETERANGAN  PENERIMAAN  PENGELUARAN 

SALDO AWAL KAS DAN SETARA KAS  Rp 432,591,260 

RINCIAN SALDO

SALDO WAKAF 
PEMBANGUNAN

 Rp 357,445,547 

SALDO WAQAF QURAN  Rp 26,029,499 

SALDO TABUNGAN QURBAN  Rp 7,010,000 

SALDO KEMANUSIAAN  Rp 23,535,000 

SALDO ZIS  Rp 18,571,214 

POS PENERIMAAN BULAN NOVEMBER

1 POS INFAQ  Rp 142,654,920 

2 POS ZAKAT  Rp 3,220,000 

3 POS WAQAF

WAQAF PEMBANGUNAN  Rp 19,591,408 

WAQAF AL QUR'AN  Rp - 

4 POS QURBAN  Rp - 

5 POS FIDYAH  Rp - 

6 POS KEMANUSIAAN  Rp 4,460,523 

JUMLAH PENERIMAAN  Rp 169,926,851 

POS PENGELUARAN BULAN NOVEMBER

1 BIDANG PENDIDIKAN  Rp 68,181,395 

2 BIDANG EKONOMI  Rp 3,609,000 

3 BIDANG KESEHATAN  Rp 8,000,000 

4 BIDANG DAKWAH  Rp 56,751,566 

5 BIDANG SOSIAL  Rp 3,302,500 

6 BIDANG SDM DAN 
OPERASIONAL PEGAWAI

 Rp 26,486,745 

7 BIDANG PEMBANGUNAN  Rp -   

8 BIDANG WAQAF AL QURAN  Rp -   

9 QURBAN  Rp -   

10 LKSA YAYASAN RPI  Rp -   

11 DANA NON ZISWAF  Rp 133,931  Rp 606,285 

12 LAIN-LAIN  Rp 1,500,000  Rp -   

JUMLAH PEERIMAAN DAN PENGELUARAN BULAN 
NOVEMBER

 Rp 171,560,782  Rp 166,937,491 

SALDO ZISWAF BULAN NOVEMBER 2022  Rp 4,623,291  Rp 4,623,291 

SALDO AKHIR SETARA KAS BULAN NOVEMBER 2022  Rp 437,214,551  Rp 437,214,551 
     

NO  RINCIAN SALDO LAZ SAKU YATIM INDONESIA 
1 SALDO WAKAF PEMBANGUNAN  Rp 375,077,814 

2 SALDO WAQAF MUKENA  Rp -   

3 SALDO WAQAF AL QUR'AN  Rp 26,029,499 

4 SALDO KEMANUSIAAN  Rp 4,014,471 

5 SALDO TABUNGAN QURBAN  Rp 7,010,000 

6 SALDO ZIS  Rp 25,082,767 

JUMLAH  Rp 437,214,551 

laPORan keUangan BUlan OkTOBeR 2022
laZ SakU YaTim indOneSia

NO KETERANGAN  PENERIMAAN  PENGELUARAN 

SALDO AWAL KAS DAN SETARA KAS  Rp 406,715,533 

RINCIAN SALDO

SALDO WAKAF 
PEMBANGUNAN

 Rp 341,083,547 

SALDO WAQAF QURAN  Rp -   

SALDO TABUNGAN QURBAN  Rp 7,010,000 

SALDO SEMERU  Rp -   

SALDO ZIS  Rp 34,302,488 

POS PENERIMAAN BULAN OKTOBER

1 POS INFAQ  Rp 149,836,130 

2 POS ZAKAT  Rp 4,720,000 

3 POS WAQAF

WAQAF PEMBANGUNAN  Rp 18,180,000 

WAQAF AL QUR’AN  Rp 1,900,000 

4 POS QURBAN  Rp 500,000 

5 POS FIDYAH  Rp - 

6 POS KEMANUSIAAN  Rp 26,150,000 

JUMLAH PENERIMAAN  Rp 201,286,130 

POS PENGELUARAN BULAN OKTOBER

1 BIDANG PENDIDIKAN  Rp 86,477,642 

2 BIDANG EKONOMI  Rp 3,941,500 

3 BIDANG KESEHATAN  Rp -   

4 BIDANG DAKWAH  Rp 55,308,253 

5 BIDANG SOSIAL  Rp -   

6 BIDANG SDM DAN 
OPERASIONAL PEGAWAI

 Rp 29,319,326 

7 BIDANG PEMBANGUNAN  Rp -   

8 BIDANG WAQAF AL QURAN  Rp -   

9 QURBAN  Rp -   

10 LKSA YAYASAN RPI  Rp -   

11 DANA NON ZISWAF  Rp 101,689  Rp 365,371 

12 LAIN-LAIN  Rp 100,000 

JUMLAH PEERIMAAN DAN 
PENGELUARAN BULAN OKTOBER

 Rp 201,387,819  Rp 175,512,092 

SALDO ZISWAF BULAN OKTOBER 2022  Rp 25,875,727  Rp 25,875,727 

SALDO AKHIR SETARA KAS BULAN OKTOBER 2022  Rp 432,591,260  Rp 432,591,260 
    

NO  RINCIAN SALDO LAZ SAKU YATIM INDONESIA 
1 SALDO WAKAF PEMBANGUNAN  Rp 357,445,547 

2 SALDO WAQAF MUKENA  Rp -   

3 SALDO WAQAF AL QUR’AN  Rp 26,029,499 

4 SALDO KEMANUSIAAN  Rp 23,535,000 

5 SALDO TABUNGAN QURBAN  Rp 7,010,000 

6 SALDO ZIS  Rp 18,571,214 

JUMLAH  Rp 432,591,260 




