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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
- Sayang Yatim dengan Gizi Qurban
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-  Kajian & Motivasi Masyarakat
-  Dai & Relawan di Pelosok
-  Sekolah Motivasi
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-  Bantuan Sembako Yatim & Dhuafa 
-  Bantuan Kemanusiaan
-  Dunia Islam

05

saku
cerdas

saku
dakwah

saku
sejahtera

saku
sehat

saku
peduli

saku
jariyah$$

-  Bina Bunda Yatim Sejahtera
-  Bantuan Modal Usaha
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- PPTQ Baitul Furqon Putra
- PPTQ Baitul Furqon Putri
- Sedekah Al Quran, Sedekah Mukena
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By : Muhammad Lathif 

Terdapat suatu bulan yang mulia 
dalam islam nyaris seseorang banyak 
kehilangan keistimewanya. bulan ini 

diapit oleh dua bulan agung antara Rajab 
dan Ramadhan yaitu disebut dengan bulan 
Sya’ban.

Bulan ini adalah bulan yang mulia 
karena dalam riwayat dikatakan Rosulullah 
Saw dalam hidupnya tidak pernah 
berpuasa sebulan Full kecuali pada bulan 
Sya’ban disamping pada bulan sebelumnya 
Rosulullah juga berpuasa yaitu pada bulan 

Keistimewaan Bulan Sya’ban
yang Terlupakan

Assalamualaikum Warahmatullahi 
Wabarakatuh

Pada kesempatan kali ini kita 
membicarakan bulan yang kita berada 
didalamnya. Yaitu tentang bulan Sya’ban. 
Dan saya sebutkan bulan Sya’ban adalah 
bulan yang terlalaikan. Hal ini berdasarkan 
hadits Rasul Shallallahu ‘Alaihi wa 
Sallam yang diriwayatkan oleh Imam An 
Nasa’i, Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa 
Sallam ditanya oleh Usamah Ibnu Zaid 
Radhiyallahu ‘Anhu:

قَاَل:  َشْعبَاَن،  ِمْن  تَُصوُم  َما  ُهوِر  الشُّ ِمَن  َشْهًرا  تَُصوُم 
»َذلَِك َشْهٌر َيْغُفُل انلَّاُس َعنُْه َبْيَ رََجٍب َوَرَمَضاَن، َوُهَو 
ْن 

َ
أ ِحبُّ 

ُ
فَأ َعالَِمَي، 

ْ
ال رَبِّ   

َ
إِل ْعَماُل 

َ ْ
ال ِفيِه  تُْرَفُع  َشْهٌر 

نَا َصائٌِم«
َ
يُْرَفَع َعَمِل َوأ

“Dan kami tidak melihat engkau banyak 
berpusa kecuali di bulan Sya’ban?” Beliau 
bersabda: “Itulah bulan yang orang-orang 
banyak yang lalai antara bulan Rajab dan 
Ramadhan, yaitu bulan ditampakkannya 
amalan-amalan, dan aku suka ketika 
amalanku diperlihatkan dihadapan Rabbku, 
sedangkan aku dalam keadaan berpuasa.” 
(HR. An-Nasa’i)

Bulan Sya’ban adalah salah satu bulan 
dari tahun Qomariyah. Dan dia adalah 
bulan yang ke-8 dari 12 bulan yang ada 
pada tahun Qomariyah yang letaknya 
diawali dengan bulan Rajab dan setelahnya 
bulan Ramadhan.

Keutamaan bulan sya’ban, dia adalah 
bulan yang didalamnya diangkat amal-amal 
kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala. Dan 
kebiasaan Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa 
Sallam, apabila ada bulan ataupun waktu 
yang didalamnya diangkat amalan kepada 
Allah, maka beliau senantiasa berpuasa. 
Termasuk didalamnya bulan Sya’ban. 
Bulan Sya’ban diangkat amal pertahun. 
Maka beliau senantiasa berpuasa pada 
bulan Sya’ban sebagaimana hadits yang 
saya sudah sebutkan tadi. Ini keutamaan 
bulan Sya’ban. Bulan yang amalan-amalan 
diangkat dihadapkan kepada Allah 
Subhanahu wa Ta’ala. Allahu A’lam

(Redaksi)

Bulan Sa’ban
YanG TerlalaIkan

Rajab yang dikatakan sebagai Syahrul 
Hurum.

Begitu pula dengan Ramadhan yang 
disebut sebagai bulan Magfirah atau bulan 
Suci karena Syaithan-Syaithan semuanya 
terbelenggu, sementara Sya’ban berada 
diantara keduanya. Sya’ban adalah 
Mukaddimah untuk Ramadhan Sya’ban 
adalah momen yang pas bagi seseorang 
untuk belajar dan mempersiapkan 
bekal untuk Ramadhan yaitu dengan 
memperbanyak berpuasa, membaca 
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Qur’an, bersedekah dan yang lainya guna 
untuk meminimalisir pengumbaran hawa 
nafsu. Hal tersebut tidak cukup kecuali 
dengan Mujahadatun Nafsi, (kesungguhan 
di dalam melawan hawa nafsu) dan 
membersihkan jiwa dari pekatnya dosa 
sehingga dikala Ramadhan tiba tidak lagi 
menganggapnya sebagai penjara atau 
bahkan siksa

Sya’ban yang terlupakan pada realitanya 
Rosulullah saw sudah mewasiatkan dalam 
sabdanya.

 عن أسامة بن زيد قال: “قلت: يا رسول اهلل، لم أرك 
تصوم شهًرا ما تصوم من شعبان؟ قال: ذلك شهر يغفل 
فيه  ترفع  شهر  وهو  ورمضان،  رجب  بي  عنه  انلاس 
وأنا  عمل  يرفع  أن  فأحب  العاملي،  رب  إل  العمال 

صائم” – رواه النسايئ
dari Usamah Bin Zaid berkta: wahai 

Rosulullah Aku tidak pernah melihat diirimu 
puasa sebulan penuh kecuali pada bula ini 
“Sya’ban”? Rosulullah berkata itulah bulan 
yang dilalaikan oleh mausia diantara Rajab 
dan Ramadhan, dan pada bulan itulah 
semua catatan amal dikumpulkan oleh 
karena saya berharap amal saya diangkat 
dalam keadaan berpuasa. (HR an-Nasa’i)

Potensi bersikap lalai dalam teks hadis 
diatas ada dua kemungkinan terjadi pada 
diri seseorang yang pertama: seseorang 
bisa lalai karena teralu berebihan 
menilai Fadilah Rajab sebagai (Syahul 
Hurum) sehingga berpuasa pada bulan 
ini lebih utama Kemudian seseorang 
bisa terjerumus dalam kelalaian karena 
terlalu berlebihan memandang Ramadhan 
sebagai bulan penebus dosa atau dengan 
bergembiranya pun diselamatkan dari 
Neraka dengan dalil yang dikatakan 
“barang siapa yang gembira dengan datang 
Ramadhan maka api neraka diharamkan atas 
jasadnya“.

Hadist diatas terlalu berlebihan yang 
cendrung menyesatkan sebagaimana 
hadis tersebut dikelompokkan oleh Ibnul-

Jauzi dalam kitabnya al-Maudu’at yang 
bersetatus sebagai hadis palsu adapun 
hadi riwayat yang shoheh adalah riwayat 
Abi Hurairah R.a:

َم ِمْن  ُ َما َتَقدَّ
َ

َمْن قَاَم َرَمَضاَن إِيَمانًا َواْحتَِسابًا ُغِفَر ل
َذنِْبِهل )رواه ابلخاري

Barang siapa yang menghidupkan 
bulan Ramadhan dengan kepercayaan dan 
penuh harap maka dosa-dosanya yang 
berlalu akan diampuni. (HR. bukhari)

Muhammad Abu Bakar al-Balhi W 233 
H, menyatakan dalam Sya’irnya: “Rajab 
adalah Zar’a bulan untuk menanam dan 
Sya’ban adalah Saqyu, persiapan untuk 
menyiram sedangkan Ramadhan adalah 
Hashad, bulan kegembiraan untuk 
memanin.” Keberhasilam seseorang pada 
bulan Ramadhan karena keberhasilannya 
bersabar pada bulan Sya’ban dan 
keberhasilannya dibulan Sya’ban karena 
keberhasilannya di bulan Rajab

Bulan Rajab adalah Syahrul Qurra’ 
yaitu musim menabur bibit dengan 
berlomba-lomba dalam membaca 
al-Qur’an guna untuk menghormati 
kedatangan bulan Suci oleh karenanya 
ketika Hubaib Bin Tsabit 119 H. 
ditanya tentang bulan Sya’ban beliau 
mengatakan ini adalah Syarul Qurra’ 
dalam sebuah riwayat dikisahkan 
ketika Sya’ban tiba Umar Bin Qis130 H. 
dengan segera menutup warungnya dan 
mempersembahkan waktunya untuk 
membaca al-Qur’an.

Tak lupa pula pesan Rosulullah saw 
yang terakhir terhadap mantan budaknya 
bahwa pada bulan Sya’ban inilah catatan 
amal seorang hamba diangkat oleh Allah 
SWT sehinnga dari sini kita ketahui bahwa 
illat dasar Rosulullah Saw memperbanyak 
ibadah pada bulan Sya’ban ialah karena 
beliau sangat menginginkan catatan 
amalnya diakhiri dengan kebaikan. Dan 
Hanya kepada Allahlah kita memohon 
seperti demikian.

Dari Abu Hurairah, Rasulullah 
Shallallahu ‘alaihi wa Sallam bersabda,

 رَُجٌل َكَن 
َّ
ُموا َرَمَضاَن بَِصْوِم يَْوٍم َواَل يَْوَمْيِ إِال اَل َتَقدَّ

يَُصْمُه
ْ
يَُصوُم َصْوًما فَل

Artinya: “Janganlah mendahulukan 
Ramadhan dengan sehari atau dua hari 
berpuasa kecuali jika seseorang memiliki 
kebiasaan berpuasa, maka berpuasalah.” 
(HR. Muslim no. 1082)

Berdasarkan keterangan dari Ibnu 
Rajab rahimahullah, berpuasa di akhir 
Bulan Sya’ban ada tiga model:

•	 Pertama, jika berniat dalam rangka 
berhati-hati dalam perhitungan puasa 
Ramadhan sehingga dia berpuasa 
terlebih dahulu, maka seperti ini jelas 
terlarang.

•	 Kedua, jika berniat untuk berpuasa 
nadzar atau mengqodho puasa 
Ramadhan yang belum dikerjakan, atau 
membayar kafaroh (tebusan), maka 

mayoritas ulama membolehkannya.
•	 Ketiga, jika berniat berpuasa sunnah 

semata, maka ulama yang mengatakan 
harus ada pemisah antara puasa 
Sya’ban dan Ramadhan melarang hal 
ini walaupun itu mencocoki kebiasaan 
dia berpuasa, di antaranya adalah Al 
Hasan Al Bashri. Namun yang tepat, 
dilihat dahulu apakah puasa tersebut 
adalah puasa yang biasa dia lakukan 
ataukah tidak sebagaimana makna 
tekstual dari hadits. Jadi jika satu atau 
dua hari sebelum Ramadhan adalah 
kebiasaan dia berpuasa seperti puasa 
Senin-Kamis, maka itu dibolehkan. 
Namun jika tidak, itulah yang terlarang. 
Pendapat inilah yang dipilih oleh Imam 
Asy Syafi’i, Imam Ahmad dan Al Auza’i. 
(Lihat Lathoif Al Ma’arif, 257-258)
Sumber https://rumaysho.com/387-

hukum-puasa-setelah-pertengahan-syaban.
html 

Puasa Satu atau Dua Hari
Sebelum ramadhan
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Yang patut diperhatikan di sini adalah 
kebiasaan Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa 
Sallam. Beliau ingin setiap amalan diangkat 

ke hadapan Allah, beliau dalam keadaan berpuasa. 
Maka ini patut kita contoh. Saat-saat penting seperti 
bulan Sya’ban, Senin Kamis, amalan malam sebelum 
amalan siang, amalan siang sebelum amalan malam, 
dalam keadaan berpuasa kepada Allah Subhanahu wa 
Ta’ala.

Makanya di sini lah kenapa Nabi Muhammad 
Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam memperbanyak 
puasa dibulan Sya’ban. Lihat bagaimana Rasul 
Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam memperbanyak puasa 
dibulan Sya’ban. Dan ini amalan bulan Sya’ban, 
memperbanyak puasa dibulan Sya’ban.

Ummul Mukminin ‘Aisyah Radhiyallahu ‘Anha 
bercerita sebagaimana diriwayatkan oleh Imam 
Bukhari dalam kitab shahihnya:

Dari ‘Aisyah Radhiyallahu ‘Anha, beliau 
mengatakan,

َِّ – صىل اهلل عليه وسلم – يَُصوُم َحَتّ َنُقوَل اَل ُيْفِطُر ،  َكَن رَُسوُل اهلل
َِّ – صىل اهلل عليه  يُْت رَُسوَل اهلل

َ
َوُيْفِطُر َحَتّ َنُقوَل اَل يَُصوُم . َفَما َرأ

َثَ ِصيَاًما ِمنُْه 
ْ
ك

َ
ْيتُُه أ

َ
 َرَمَضاَن ، َوَما َرأ

ّ
وسلم – اْستَْكَمَل ِصيَاَم َشْهٍر إِاَل

ِف َشْعبَاَن

YANG PERLU
DIPERHATIKAN

dIbulan SYa’ban

“Rasulullah Shallallahu 
‘Alaihi wa Sallam biasa berpuasa, 
sampai kami katakan bahwa 
beliau tidak berbuka. Beliau pun 
berbuka sampai kami katakan 

bahwa beliau tidak berpuasa. 
Aku tidak pernah sama 
sekali melihat Rasulullah 
Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam 

berpuasa secara sempurna 
sebulan penuh selain pada bulan 
Ramadhan. Aku pun tidak pernah 
melihat beliau berpuasa yang 
lebih banyak daripada berpuasa 
dibulan Sya’ban.” (HR. Bukhari dan 
Muslim)

Makanya, meskipun 
kita diperintahkan untuk 
memperbanyak puasa dibulan 
Sya’ban, jangan sampai 
memperbanyak puasa kita dalam 
sebulanan penuh dibulan Sya’ban. 
Karena boleh berpuasa sebulan 
penuh (tidak pernah berbuka) 
pada sebulan tersebut hanya 
dibulan Ramadhan, itu kaidah. 
Rasul Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam 
tidak pernah menyempurnakan 
berpuasa sebulan penuh kecuali 
bulan Ramadhan. Di sini bantahan 
kepada kaum Muslimin yang 
mempunyai tirakat atau usaha 
untuk menghafal Al-Qur’an, maka 
dia berpuasa penuh selama dua 
bulan, tidak pernah tidak puasa. 
Ini tidak benar. Karena Rasulullah 
Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam 
sebagaimana cerita ‘Aisyah, tidak 
pernah menyempurnakan puasa 
dalam satu bulan sama sekali 
kecuali bulan Ramadhan.

Kemudian beliau bercerita, 
“dan aku tidak pernah melihat 
beliau lebih banyak berpuasa 
dalam sebulan dibandingkan 
bulan Sya’ban.” Ini amalan bagi 
kita untuk memperbanyak puasa 
dibulan Sya’ban.

1. Dalam keadaan seperti itu anda harus 
tetap mengerjakan shalat sesuai 
keadaan yang bisa anda lakukan. 
Namun anda tidak boleh tayamum jika 
masih memungkinkan untuk berwudhu 
dengan air. Bukankah di bis AKAP ada 
toilet? Bis AKAP umumnya dilengkapi 
dengan toilet. Anda bisa berwudhu 
dengan air yang ada di toilet bis 
tersebut.
Berwudhu juga tidak harus dengan cara 

menghabiskan banyak air. Anda bisa juga 
berwudhu dengan air mineral botol.

Rasulullah SAW bahkan biasa 
berwudhu dengan air sebanyak 1 mud (600 
ml). Setelah berwudhu anda silahkan shalat 
di bis tersebut sesuai keadaan anda. Anda 
boleh shalat sambil duduk di bangku bis. 
Namun demikian, ketika turun dari bis anda 
harus mengganti shalat yang tadi anda 
kerjakan di dalam bis tersebut.

Dalam Madzab Syafi’i, shalat yang anda 
kerjakan di dalam bis tadi dianggap belum  
sempurna. Shalat tadi disebut  Shalat li 
hurmatil waqti. Karena itulah setelah turun 
anda harus mengerjakan ulang shalat 
tersebut.

2. Setelah mengalami kejadian seperti 
ini, jika anda berpergian lagi, maka 

NAIK BIS AKAP
YANG TIDAK BERHENTI
Saat Shubuh

“Assalamu’alaikum Ustadz, saya mau bertanya tentang pengalaman saya. 
Ketika saya naik bis dari Cilacap ke Lumajang dengan menggunakan bis AKAP 
(Antar kota antar propinsi). Saat waktu shubuh tiba, bis tersebut tetap melaju 
dan tidak mau berhenti. Apa yang harus saya lakukan, ustadz? Bolehkah saya 
tayamum dan shalat di dalam bis yang berjalan tersebut? Mohon bimbingan 
dan arahan dari ustadz”  (Bu Narto)

anda tidak boleh lagi naik bis AKAP 
sembarangan. Terutama bis AKAP yang 
tidak memberikan kesempatan kepada 
penumpangnya untuk mengerjakan 
shalat. Ada banyak bis AKAP yang 
sangat disiplin dalam memberikan 
kesempatan penumpangnya untuk 
beribadah.
Untuk rute Jawa Tengah contohnya ada 

bis PO. Haryanto yang berpusat di Kudus 
dan PO. Bejeu.

PO. Haryanto misalnya milik pengusaha 
muslim yang taat yaitu H. Haryanto dan 
Rian Mahendra. Pelayanan umumnya 
cukup bagus dan sangat recommended. 
Sopir yang berani melanggar aturan akan 
langsung di beri sanksi berat.

Ada sangat banyak PO bis lain yang 
juga memberikan hak kepada penumpang 
untuk beribadah. Bahkan saya pernah 
pergi ke Jawa Tengah di ongkosi seseorang 
dengan naik bis yang notabene milik 
non muslim (PO. Rosalia Indah milik Bpk. 
Yustinus Soeroso), bis itupun berhenti saat 
sholat shubuh. Maka jika ada bis AKAP yang 
sengaja tidak berhenti saat shubuh, bis 
seperti itu tidak boleh dinaiki lagi.

Wallahu a’lam

Oleh: Ustadz Muhammad Usman
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Dalam meningkatkan kualitas 
pelayanan dan pengelolahan dana 
ummat Laz Saku Yatim dan Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Negri 
Jember menjajaki kerjasama perkuliahan 
Merdeka Belajar melalui penandatanganan 
nota kesepahaman (MoU) di kampus 
setempat beberapa waktu lalu.

MoU ini dibuat untuk mendorong 
keterlibatan universitas dengan 
mahasiswanya didalam meningkatkan 
pelayanan dan pemgelolahan lembaga 
amil zakat Saku Yatim kepada masyarakat. 
Dimasa sekarang mahasiswa perlu 
praktik langsung untuk menumbuhkan 
kreativitas, bukan sekadar berkutat pada 
bangku perkuliahan. Mereka akan belajar 
dan melihat realitas di lapangan, terlebih 
tentang dunia perzakatan. Dalam satu 

semester, diharapkan para mahasiswa 
bisa belajar dengan baik perihal dunia 
perzakatan, keamilan, pemberdayaan, 
dan pendayagunaan.

Pengalaman ini sangat diperlukan 
untuk mahasiswa sendiri, dalam rangka 
pengalaman saat lulus kuliah  nanti. 
Dan mahasiswa yang magang nanti bisa 
mengimplementasikan keilmuan yang 
diperoleh selama di kampus. Salah satu 
tri dharma perguruan tinggi adalah 
pengabdian masyarakat. Dan harapannya 
pengabdian ini dimaksimalkan oleh 
mahasiswa.

Selain itu mahasiswa perlu 
menyiapkan objek pengabdian 
masyarakat melalui program-program 
pemberdayaan Laz Saku Yatim Indonesia.

LAZ SAku YAtim indoneSiA
dan FEB Universitas Negeri Jember

Jajaki Kerjasama Perkuliahan Merdeka Belajar

Saku Yatim Indonesia pada Kamis 
lalu (26/01/2023) berkesempatan 
meluaskan manfaat salah satu 

program unggulan yaitu sanggar belajar 
Lestari.

Bertempat dirumah koordinator bapak 
Farid Desa Ranuyoso, acara peresmian 
dan pembukaan sanggar belajar gratis 
untuk yatim dan dhuafa terlaksana dengan 
lancar. Sanggar belajar Lestari merupakan 

Buka Sanggar Belajar Gratis
untuk Yatim dan Dhuafa Ranuyoso

program bimbingan belajar gratis 
bagi adik yatim dan dhuafa. Program 
ini dimaksudkan untuk anak yatim 
dan dhuafa karena sangat jarang bisa 
mendapatkan bimbingan belajar.

Melalui program Sanggar Belajar 
Lestari ini adik yatim dan dhuafa 
diharapkan mampu bersaing di bidang 
akademik dan mencetak berbagai prestasi 
di sekolahnya.
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Orang tua sekarang kebanyakan tidak 
mempunyai banyak waktu untuk 
membersamai putra putrinya, baik 

karena sibuk bekerja atau aktifitas yang 
lain, sehingga lengkaplah tidak idealnya tri 
pusat pendidikan, rumah, milliu lingkungan 
di luar rumah dan sekolah.

Dengan kata lain, rumah, miliu 
lingkungan di luar rumah dan sekolah 
sebagai tri pusat pendidikan sudah mulai 
banyak yang tidak kondusif lagi untuk 
pendidikan anak.

Rumah, orang tua jaman sekarang 
banyak yang tidak ada di rumah, baik 
bekerja seharian, apalagi di kota, pergi 
setelah subuh datang kembali ke rumah 
jam 21.00 sembilan malam, kapan bisa 
membersamai anak. Anak akan merasa 
kesepian tidak ada tempat untuk mengeluh 
curhat minta bimbingan, akhirnya situs 

OranGTua YanG CerdaS
akan memIlIh peSanTren unTukPendidikan Anaknya

situs yang tidak baik akan menjadi 
pilihannya, sementara anak masih belum 
bisa memilah memilih mana yang baik 
dan mana yang buruk. Lingkungan di luar 
rumah tidak kalah mirisnya, pergaulan dan 
pacaran muda mudi berdua duaan sudah 
dianggap hal wajar yang tidak risih lagi 
melakukannya, resiko kecelakaan dalam 
perjalanan juga sangat mengkhawatirkan, 
belum menjamurnya tempat tempat 
hiburan yang sangat rentan terjadi maksiat 
dan transaksi barang terlarang, minum 
minuman keras ada di mana mana, belum 
lagi para bandar narkoba yang selalu 
mengincar dan getol mengincar mangsa, 
termasuk krisis keteladanan dalam 
kehidupan.

Sekolah yang mestinya menjadi tempat 
yang kondusif untuk pendidikan karakter 
dan akhlak serta pergaulan baik, sekarang 

ini justru kurang kondusif untuk itu, seringnya 
terjadi tawuran antar pelajar, yang tidak 
mempunyai pacar umpamanya akan menjadi 
bahan bulian dan olok olok temannya bahkan 
bisa jadi malah gurunya yang mendorong, 
hari gini masih jomblo, apa kata dunia, 
belum lagi ketidakjujuran contek mencontek 
dibiarkan bahkan dianjurkan, terutama 
pada saat nilai UN menentukan kelulusan 
sekolah, bahkan terjadi yang jujur justru 

PONDOK PESANTREN TAHFIDZUL QUR’AN 

“BAITUL FURQON“
معهد بيت الفرقان اإلسالمي لتحفيظ القرآن الكريم

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

menjadi bahan tertawaan dan olok olok. 
Rasanya semua orang tua mengetahui 
dan merasakan keadaan di atas, namun 
sangat disayangkan yang kemudian 
merasa miris dan hawatir terhadap 
pendidikan putra putrinya merasakan 
dan menyadari serta melihat keadaan di 
atas tidaklah banyak, yang banyak justru 
yang sebaliknya, mati rasa, tidak punya 
rasa hawatir, kemudian gambling tetap 
membiarkan anak mereka terpapar oleh 
keadaan itu semua.

Hanya mereka yang cerdas dan 
peduli pada pendidikan putra putrinya 
saja yang hawatir melihat keadaan 
di atas, kemudian mencari alternatif 
dengan memilih pesantren sebagai 
tempat pendidikan putra putri mereka 
dengan pertimbangan bahwa pesantren 
itu menyatukan tri pusat pendidikan 
dalam satu tempat, dan ketiga tiganya 
dibuat dan di desain sedemikian rupa 
sehingga kondusif untuk pendidikan 
anak ketiga-tiganya. Ya rumah tempat 
tinggalnya (kehidupan asrama), 
lingkungan luar rumahnya (kegiatan 
ekstra kurikulernya) dan sekolahnya 
(suasana klas dan pendidikannya).  
Ayo Mondok......
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Bagian 2
A. Ayat paling panjang adalah :

ُمَسمًّ  َجٍل 
َ
أ  ٰ إِلَ بَِديٍْن  تََدايَنْتُْم  إَِذا  آَمنُوا  يَن  ِ

َّ
ال َها  يُّ

َ
أ يَا 

َكتٌِب  َب 
ْ
يَأ  

َ
– َوال َعْدِل 

ْ
بِال َكتٌِب  بَيْنَُكْم  َْكتُْب  َولْ  – تُبُوُه 

ْ
فَاك

ي َعلَيِْه  ِ
َّ

ُْمِلِل ال يَْكتُْب َولْ
ْ
فَل  –  َُّ ْن يَْكتَُب َكَما َعلََّمُه اهلل

َ
أ

ي  ِ
َّ

إِْن َكَن ال
 َيبَْخْس ِمنُْه َشيْئًا – فَ

َ
َتَِّق اهلَل َربَُّه َوال

ْ
َقُّ َول

ْ
ال

ُهَو  يُِملَّ  ْن 
َ
أ يَْستَِطيُع   

َ
ال ْو 

َ
أ َضِعيًفا  ْو 

َ
أ َسِفيًها  َقُّ 

ْ
ال َعلَيِْه 

– َواْستَْشِهُدوا َشِهيَديِْن ِمْن رَِجاِلُكْم  َعْدِل 
ْ
يُْمِلْل َوِلُُّه بِال

ْ
فَل

ِمَن  تَرَْضْوَن  ْن  ِممَّ تَاِن 
َ
َواْمَرأ فَرَُجٌل  لَْم يَُكونَا رَُجلَْيِ  إِْن 

فَ  –
 

َ
ْخَرٰى – َوال

ُ ْ
َر إِْحَداُهَما ال

 إِْحَداُهَما َفتَُذكِّ
ْن تَِضلَّ

َ
َهَداِء أ الشُّ

ْن تَْكتُبُوُه َصِغرًيا 
َ
ُموا أ

َ
 تَْسأ

َ
َهَداُء إَِذا َما ُدُعوا – َوال َب الشُّ

ْ
يَأ

َهاَدِة  قَْوُم لِلشَّ
َ
قَْسُط ِعنَْد اهلِل َوأ

َ
ِلُكْم أ

ٰ
َجِلِه – َذ

َ
ٰ أ ْو َكِبرًيا إِلَ

َ
أ

تُِديُروَنَها  ًة  َحاِضَ ِتَاَرًة  تَُكوَن  ْن 
َ
أ  

َّ
إِال  – تَْرتَابُوا   

َّ
ال

َ
أ ْدَنٰ 

َ
َوأ

ْشِهُدوا إَِذا 
َ
 تَْكتُبُوَها – َوأ

َّ
ال

َ
بَيْنَُكْم فَلَيَْس َعلَيُْكْم ُجنَاٌح أ

إِنَُّه فُُسوٌق 
 َشِهيٌد – َوإِْن َتْفَعلُوا فَ

َ
 يَُضارَّ َكتٌِب َوال

َ
َتبَاَيْعتُْم – َوال

ٍء َعِليٌم بُِكْم – َواتَُّقوا اهلَل – َوُيَعلُِّمُكُم اهلُل – َواهلُل بُِكلِّ َشْ
[Surat Al-Baqarah 282]

 Perlu diketahui! Pada ayat di atas 
terdapat 23 huruf ك. Silahkan dihitung! 

B. Surat Al-Mujadalah adalah surat yang 
tiap ayatnya ada lafat ّٰالل. Silahkan 
hitung lafat ّٰالل pada surat tersebut?

C. Lafat ف  yang terdapat pada surat َوْلََتلَطَّ
al-Kahfi ayat 19 adalah tengah Al-Quran.

D. Kalimat Terpanjang dalam Al-quran 
adalah :

 Surat Al- Hijr ayat 22, yakni :
	 ُكُموُه ـٰ ْسَقيْنَ

َ
فَأ

E. Kalimat terpendek dalam Al-Quran 
adalah Huruf-huruf yang memiliki 
makna, seperti :

باء - الم - واو القسم ..الخ

F. Ada 2 tempat dimana huruf ح bertemu 
: tanpa diselahi huruf lain, yaitu pada ح
a. Surat Al-Baqarah ayat 235 :

ُعقدَة انلَِّكِح َحتَّ
b. Surat Al-Kahfi ayat 60 :

ب–لَُغ َمج–َمَع –ل–بَح–َری–ِن
َ
– أ ٰ ب–َرُح َحتَّ

َ
– أ

َ
ال

G. Ada 2 tempat dimana huruf ك bertemu 
: tanpa diselahi huruf lain, yaitu pada ك
a. Surat Al-Baqarah ayat 200 :

َمنَاِسَكُكْم
b. Surat Al-Muddatsir ayat 42 :

َما َسلََكُكْم
H. Ada 1 tempat dimana ada huruf غ ber-

temu غ yaitu pada: 
Surat Ali Imran ayat 85 :

ِم ِدين–ا ـٰ –َر –ل–إِس–لَ
َ

َوَمن يَب–تَِغ غ
I. Ada 3 ayat yang dimulai dengan huruf 

: yaitu ,ض
a. Surat An-Nahl ayat 75 :

م–لُوك–ا... 	مَثًَل َعب–د–ا مَّ ُ َضََب	ٱللَّ
b. Surat At-Tahrim ayat 10 :

َت لُوط––.
َ
َت نُوح– َو–م–َرأ

َ
يَن َكَفُروا– –م–َرأ ِ

َّ
ِّل َضََب –هلُل َمثَل–ا ل

c. Surat Az-Zumar ayat 29 :

َك–ُء... َُّ َمثَل–ا رَُّجل–ا ِفيِه ُشَ َضََب –هلل
Demikian sekilas pengetahuan dasar 

tentang mushaf kita.

Semoga bermanfaat

––––––––––(Imam Safi’i, S.S)

unTuk peCInTa
Al-Quran

Sesuai dengan jargonnya, Bimbel 
Spectrum Lumajang tidak hanya fokus 
pada pembelajaran akademik, namun 

mereka juga mengajarkan pada anak-anak 
Al qur’an dan mengutamakan pembelajaran 
pada akhlak.

Dalam satu bulan terakhir beberapa 
murid Bimbel Spectrum Lumajang berhasil 
meraih juara ayah bunda…

Kepo nggak tuh?
Ya kepolah masa’ enggak..

Kalau kepo PANTENGIN TERUS YA, 
BACA SAMPAI AKHIR! JANGAN SAMPAI 
KEDIP YA… wkwk…

Pada Bulan Januari ada 4 murid 
Bimbel Spectrum Lumajang tidak hanya 
meraih satu juara saja tapi juga berhasil 
memborong beberapa piala loh ayah 
bunda. Kecil-Kecil Cabe Rawit  ya mereka. 
Berikut biografi ke 4 juara kita ayah bunda :

1. Ananda Yogi Anggara Putra Setiawan
Anak yang dikenal pandai dan 

memyukai matematika, baik di sekolah 
maupun di bimbel. menyukai Matematika, 
pada tanggal 9 Januari 2023 ananda meraih 
3 juara sekaligus, yaitu juara 2 lomba 
matematika, juara 4 dan juara 6 lomba IPA  
yang diadakan di GM Plaza Lumajang.

2. Muhammad Zaki Hafidz
Ananda Hafidz bersekolah di TK Al-

Ikhlas Lumajang. Ananda Hafidz berhasil 
meraih beberapa juara yaitu :

- Juara 1 lomba Matematika online TK 
tingkat Nasional

- Juara 2 lomba Matematika TK tingkat 
Kabupaten

- Juara 3 lomba Matematika TK tingkat 
Kabupaten

- Juara 4 lomba Matematika TK tingkat 
Kabupaten Jember

- Juara 3 Olimpiade Matematika Tingkat 
TK di Nganjuk

- Juara 1 Olimpiade Matematika Tingkat 
TK di Jombang

3. Muhammad Gibran Zulfadli
Muhammad Gibran Zulfadli, ananda 

kelahiran tanggal 20 Desember 2015 di 
Lumajang dan saat ini berusia 7 tahun. 
Ananda meraih juara 3 lomba Matematika 
tingkat Kabupaten di GM Plaza Lumajan 
pada tanggal 5 Februari 2023.

4. Muhammad Zhafran Attariz
Ananda adalah kakak kandung dari 

Gibran. Zhafran meraih juara 5 lomba 
Matematika tingkat Kabupaten. “Tidak apa 
kali ini dapat juara 5, aku akan lebih giat 
belajar agar bisa mendapat juara 1 di lomba 
selanjutnya” kata Zafran. 

Anak-anak Bimbel Spectrum cerdas-
cerdas kan ayah bunda…. Para tentor bimbel 
sangat semangat dalam belajar dan selalu 
memberi motivasi pada siswa agar belajar 
dengan tekun dan mengikuti perlombaan 
untuk menambah ilmu. 

Untuk ayah bunda yang berminat 
mendaftarkan anaknya untuk les berbonus 
ngaji di Bimbel Spectrum Lumajang bisa 
langsung datang ke kantor kami di Jl. Veteran 
No. 57 Kepuharjo, Lumajang di belakang 
Rocket Chicken. Atau bisa menghubungi 
nomor 082142109430 / 085337555152

YUK GABUNG DI BIMBEL SPECTRUM 
LUMAJANG!

Kecil Kecil Cabe Rawit
BIMBEL SPECTRUM LUMAJANG!

BIMBEL SAK NGAJINE….
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Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah 
Al-Anshari, dia berkata, “Dalam 
suatu peperangan kami keluar 

bersama Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi 
Wa Sallam menuju salah satu daerah 
orang musyrik. Kami berhasil menawan 
istri salah seorang di antara mereka, lalu 
Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam 
kembali.

Tidak lama kemudian, suami 
perempuan tersebut datang, kemudian 
diceritakan kepadanya tentang keadaan 

Lelaki Anshar
dengan Tiga Anak Panah

Dua orang lelaki tersebut berangkat 
menuju mulut gang perkampungan tanpa 
disertai seorang pengawal pun. 

Lelaki Anshar bertanya kepada lelaki 
Muhajirin, ‘Kamu dulu yang akan berjaga 
lalu aku ataukah aku dulu lalu kamu?’ Lelaki 
Muhajirin menjawab, ‘Kamu dulu saja. Aku 
belakangan.’ Lalu lelaki Muhajirin tidur, 
sedangkan lelaki Anshar mulai berdiri 
untuk qiyamullail, ia membaca ayat-ayat 
Al-Quran.

Di tengah-tengah membaca ayat 
Al-Quran di dalam qiyamullail itu, suami 
perempuan musyrik tersebut datang. 
Ketika ia melihat ada seorang lelaki yang 
sedang berdiri (tidak tidur), ia menyangka 
pasti dia pemimpin mereka. Lalu, dengan 
cepat ia mengambil panah dan melepaskan 
ke arah lelaki yang sedang shalat 
hingga mengenainya. Lelaki Anshar itu 
mencabutnya dan dia tidak bergeser sedikit 
pun, karena tidak ingin memutus bacaan 
Al-Qurannya.

Lalu suami perempuan musyrik 
itu mengambil satu panah lagi 
dan dibidikkannya ke arah lelaki 
Anshar, tetapi ia kembali mencabutnya 
tanpa memutuskan shalatnya dan 
bacaan Al-Qurannya. Suami perempuan 
musyrik itu mengulangi, untuk yang 
ketiga kalinya, melepas panah ke arah 
lelaki yang sedang berdiri melaksanakan 
qiyamullail. Ia kembali mencabut anak 
panah, meletakkannya dan melanjutkannya 
dengan rukuk dan sujud. Seusai shalat, 
lelaki Anshar itu membangunkan lelaki 
Muhajirin yang sedang tidur sambil 
berkata,  ‘Bangun!,  sekarang tiba 
giliranmu.’ Kemudian lelaki Muhajirin 
bangun dan duduk.

Ketika suami perempuan musyrik 
melihat ada dua orang berjaga, yang satu 
menolong kawannya, ia mengetahui bahwa 

yang terjadi. Suaminya bersumpah, 
bahwa ia tidak akan pulang ke rumah 
sehingga dapat melukai para sahabat 
Nabi. Ketika Rasulullah sedang dalam 
sebuah perjalanan, beliau berhenti di 
suatu perkampungan lalu bertanya, 
‘Siapakah dua orang di antara kalian yang 
bersedia agar nanti malam menjaga kami 
dari serangan musuh?’ Seorang lelaki dari 
kaum Muhajirin dan seorang lelaki dari 
Anshar menjawab, ‘Kami berdua akan 
menjaga engkau, wahai Rasulullah.’

nazarnya telah terpenuhi. Ternyata, dari 
tubuh lelaki Anshar itu mengalir darah 
karena terkena panah suami perempuan 
musyrik tadi.

Lelaki Muhajirin berkata kepada 
kawannya, ‘Semoga Allah Subhanahu wa 
Ta’ala mengampuni dosamu, mengapa 
kamu tidak memberi tahu aku pada saat 
panah pertama mengenai tubuhmu?’ Lelaki 
Anshar menjawab, ‘Ketika itu, aku tengah 
membaca salah satu surat Al-Quran dalam 
qiyamullail-ku. Aku enggan menghentikan 
bacaanku. Dan demi Allah, sekiranya 
aku bergeser, berusaha meninggalkan 
benteng pertahanan yang Rasulullah 
memerintahkan agar dijaga, pastilah aku 
binasa sebelum aku menghentikan bacaan 
Al-Quranku tadi.’” (Shifatush Shofwah, 
1/773)

Sumber: 99 Kisah Orang Shalih, 
Muhammad bin Hamid Abdul Wahab, Darul 
Haq, Cetakan ke-5, Shafar 1430/2009.

Artikel www.KisahMuslim.com dengan 
penataan bahasa oleh tim redaksi. 
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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

َ
ْم ِلـي َرَمَضان

ّ
 َوَسِل

َ
ى َرَمَضان

َ
ي ِإل ـِ ْمن

ّ
َُّ َسِل ّٰ َ

ا
ً
لا بَّ

َ
ق

َ
ْمُه ِمِني ُمت

َّ
َسل

َ
َوت

“Ya Allah, antarkanlah aku hingga sampai Ramadhan, dan antarkanlah Ramadhan 
kepadaku, dan terimalah amal-amalku di bulan Ramadhan.” (Lathaif Al-Ma’arif, hlm. 264)

Do’a
Sebagian Sahabat Ketika
Datang Bulan Ramadhan
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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



lapOran keuanGan januarI 2023
laZ Saku YaTIm IndOneSIa
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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

NO  RINCIAN SALDO LAZ SAKU YATIM INDONESIA 
1 SALDO SEDEKAH PEMBANGUNAN  Rp. 355,884,914 
2 SALDO SEDEKAH MUKENAH  Rp. 80,000 
3 SALDO SEDEKAH AL QUR'AN  Rp. 1,727,784 
4 SALDO KEMANUSIAAN  Rp. -   
5 SALDO TABUNGAN QURBAN  Rp. 8,010,000 
6 SALDO ZIS  Rp. 2,225,882 
JUMLAH  Rp. 367,928,580 

NO KETERANGAN  PENERIMAAN  PENGELUARAN 
SALDO AWAL KAS DAN SETARA KAS  Rp. 392,160,651 

RINCIAN SALDO
SALDO WAKAF PEMBANGUNAN  Rp. 366,673,814 
SALDO WAQAF QURAN  Rp. (1,946,651)
SALDO TABUNGAN QURBAN  Rp. 7,510,000 
SALDO KEMANUSIAAN  Rp. 13,448,700 
SALDO ZIS  Rp. 6,474,788 

POS PENERIMAAN BULAN JANUARI
1 POS INFAQ  Rp. 162,317,634 
2 POS ZAKAT  Rp. 5,270,000 
3 POS WAQAF

WAQAF PEMBANGUNAN  Rp. 11,859,000 
WAQAF AL QUR’AN  Rp. 4,593,044 
WAQAF MUKENAH  Rp. 100,000 

4 POS QURBAN  Rp. 500,000 
5 POS FIDYAH  Rp. - 
6 POS KEMANUSIAAN  Rp. - 

JUMLAH PENERIMAAN  Rp. 184,639,678 
POS PENGELUARAN BULAN JANUARI

1 BIDANG PENDIDIKAN  Rp. 90,196,426 
2 BIDANG EKONOMI  R. 5,070,500 
3 BIDANG KESEHATAN  Rp. -   
4 BIDANG DAKWAH  Rp. 56,231,209 
5 BIDANG SOSIAL  Rp. 927,000 
6 BIDANG SDM DAN OPERASIONAL PEGAWAI  Rp. 34,725,886 
7 BIDANG PEMBANGUNAN  Rp. 21,462,000 
8 BIDANG WAQAF AL QURAN  Rp. -   
9 QURBAN  Rp. -   

10 LKSA YAYASAN RPI  Rp. -   
11 DANA NON ZISWAF  Rp. 102,342  Rp. 361,070 
12 LAIN-LAIN  Rp. -   

JUMLAH PENERIMAAN DAN PENGELUARAN BULAN JANUARI  Rp. 184,742,020  Rp. 208,974,091 

SALDO ZISWAF BULAN JANUARI 2023  - 24,232,071  Rp. (24,232,071)

SALDO AKHIR SETARA KAS BULAN JANUARI 2023  Rp. 367,928,580  Rp. 367,928,580 




