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Seriuskah Kita?
lhamdul i l lah Al lah 
SWT memperpanjang 
usia kita kembali ber-
temu Ramadhan ta-

hun ini. Tiada seorang mukmin 
yang bersedih dengan bulan 
Ramadhan nan penuh berkah. 
Kenapa tidak? Karena Ra-
madhan adalah bulan Al Qur' 
an, bulan Lailatul Qadr, Bulan 
permulaan turunnya wahyu 
untuk misi besar di dunia, 
keutamaan bulan Ramadhan 
masih sangat kuat melekat dalam pikiran setiap muslim 
atau muslimah.

Serasa baru kemarin, saat mengakhiri Ramadhan 
tahun yang lalu kita berdo'a kepada Allah swt. agar 
dipertemukan kembali dengan bulan Ramadhan dan kini 
kita ada di Ramadhan.

Sudah seriuskah & siapkah kita dengan Ramadhan? 
Yang  menghendaki adanya keinginan kuat dan persiapan 
matang sebelumnya, agar kebaikan-kebaikannya dapat 
diraih, dan tak ada yang terlewatkan.  Ramadhan menuntut 
adanya persiapan matang dan bertahap jauh-jauh hari 
sebelumnya, sehingga ketika Ramadhan menyapa kita, 
kita semua telah siap menjemputnya, mengisinya

Mari, kita hilangkan sikap malas, futur, leha-leha, dan 
terlenakan dengan dunia… kita ganti dengan menebar 
benih, benih semangat dan tekad kuat… Ketika bulan 
Sya'ban menyapa kita, kita telah mengkondisikan jiwa dan 
hati kita dengan semangat dan tekad kuat untuk ta'at… 
Ketika Allah swt. menakdirkan kita berjumpa dengan 
Ramadhan, kita akan panen… Panen taqwa, panen wara', 
panen tangisan karena takut kepada Allah SWT, panen 
interaksi bersama Al Qur'an, panen kebaikan, panen amal 
shaleh, panen berbuat baik kepada sesama… dan panen 
semua nilai kebaikan.

Pembaca yang budiman, 
Ramadhan 1441 H, edisi kali ini kami menyajikan arti-

kel-artikel yang berkaitan dengan Ramadhan serta 
berbagai aktivitas kegiatan LAZDAI yang sudah  
dilaksanakan serta program LAZDAI dalam bulan 
Ramadhan. 

Semoga apa yang kami sampaikan dapat memberikan 
manfaat. Aamiin ya robbal 'alamin.

Tak lupa segenap pengurus LAZDAI mengucapkan : 
Selamat menunaikan ibadah Ramadhan tahun ini. Mudah-
mudahan gelar muttaqin dapat kita raih. Amin..
Jazakallah khoir, wassalamu'alaikum wr.wb.

REDAKSI

A

Nurul, Amin, Rusdi, Pras

Lazdai lampung @lazdai_peduli

Bank Mandiri: 114-00-1938759-9 an.Yayasan LAZDAI Lpg

LazdaiTV: 
https://www.youtube.com/channel/
UCA4gYbBtIXKNqnYvFUscdHQ
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Assalamua'alaikum ww.
audaraku Bapak/ibu donatur yang 
dimuliakan Allah SWT, kita sekarang 
berada di Ramadhan, Bulan Mulia, 
Syahrul Mubarok. Setiap kita pasti 

punya tujuan, dan sudah pasti kita akan 
mencoba untuk menggapai tujuan tersebut. 

Sampai dengan saat ini wabah corona 
(Covid-19) masih merebak di dunia bahkan di 
Indonesia. Oleh karena itu diharapkan kita 
JAGA IMUN agar tidak terserang Virus 
Corona. Ada 3 hal dalam upaya kita menjaga 
imun sesuai anjuran pemerintah yakni 1) di 
rumah saja tetapi tetap harus menjaga 
stamina diri kita, 2) selalu memakai masker 
jika keluar rumah dan  menggunakan hand 
Sanitizer dan yang ke-3) yakni menjaga Pola 
Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). 

Dalam menyambut Ramadhan, kita harus 
JAGA IMAN dengan 3 hal yakni 1) kita diminta 
dengan SELALU BAHAGIA menyambut 

Ramadhan. Kenapa? Karena bahagia itu bisa 
menjaga imun di tubuh kita. Karena bahagia itu 
bisa membawa kita untuk hidup sehat dan 
sejahtera, karena bahagia adalah kunci sehat 
wal afiat. 2) SELALU BERSYUKUR kepada 
Allah swt karena kita masih diberi kemampuan 
dan kemauan untuk beribadah kepada Allah 
SWT, 3) untuk menjaga bahagia dan 
bersyukur tadi kita dianjurkan untuk BANYAK 
BERSEDEKAH

Donatur mulia...
Bahkan diketahui hasi l  peneli t ian 

i lmuwan menjelaskan bahwa aktivitas 
memberi dan berbagi ternyata meningkatkan 
produksi dopamin-neurotransmiter yang 
berhubungan dengan perasaan bahagia 
seseorang. Oleh karenanya mari kita biasakan 
sedekah, karena sedekah membuat kita 
bahagia. 

Wassalamu'alaikum w.w.  q

RAMADHAN : 

Jaga Imun - Jaga Iman  
Agar Bahagia

S

Kenapa Harus 
Membahagiakan 
Orang Lain?

eutamaan orang yang beri kebahagiaan 
pada orang lain dan mengangkat 
kesulitan dari orang lain disebutkan 

dalam hadits Abu Hurairah, Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

“Allah senantiasa menolong hamba 
selama ia menolong saudaranya.” (HR. 
Muslim no. 2699).

Dari Ibnu 'Umar, Nabi shallallahu 'alaihi 
wa sallam bersabda,

“Siapa yang biasa membantu hajat 
saudaranya, maka Allah akan senantiasa 
menolongnya dalam hajatnya.” (HR. Bukhari 
no. 6951 dan Muslim no. 2580).

Dari Ibnu 'Umar, Nabi shallallahu 'alaihi 
wa sallam bersabda, 

“Manusia yang paling dicintai oleh Allah 
adalah yang paling memberikan manfaat bagi 
manusia. Adapun amalan yang paling dicintai 
oleh Allah adalah membuat muslim yang lain 
bahagia, mengangkat kesusahan dari orang 
lain, membayarkan utangnya atau menghi-
langkan rasa laparnya. Sungguh aku berjalan 
bersama saudaraku yang muslim untuk 
sebuah keperluan lebih aku cintai daripada 
beri'tikaf di masjid ini -masjid Nabawi- selama 
sebulan penuh.” (HR. Thabrani di dalam Al 
Mu'jam Al Kabir no. 13280, 12: 453. Syaikh Al 
Albani mengatakan bahwa hadits ini hasan 
sebagaimana disebutkan dalam Shahih Al 
Jaami' no. 176).

Lihatlah saudaraku, bagaimana sampai 
membahagiakan orang lain dan melepaskan 
kesulitan mereka lebih baik dari i'tikaf di Masjid 
Nabawi sebulan lamanya.

Al Hasan Al Bashri pernah mengutus 
sebagian muridnya untuk membantu orang 
lain yang sedang dalam kesulitan. Beliau 
mengatakan pada murid-muridnya tersebut, 
“Hampirilah Tsabit Al Banani, bawa dia 
bersama kalian.” Ketika Tsabit didatangi, ia 
berkata, “Maaf, aku sedang i'tikaf.” Murid-
muridnya lantas kembali mendatangi Al Hasan 
Al Bashri, lantas mereka mengabarinya. 
Kemudian Al Hasan Al Bashri mengatakan, 
“Wahai A'masy, tahukah engkau bahwa bila 
engkau berjalan menolong saudaramu yang 
butuh pertolongan itu lebih baik daripada haji 
setelah haji?”

Lalu mereka pun kembali pada Tsabit dan 
berkata seperti itu. Tsabit pun meninggalkan 
i'tikaf dan mengikuti murid-murid Al Hasan Al 
Bashri untuk memberikan pertolongan pada 
orang lain. Rajinlah membuat orang lain 
bahagia dan bantulah kesusahan mereka. 
Hanya Allah yang memberi taufik.  q

K

Coba bayangkan jika kita bisa 
mengangkat kesulitan orang yang 
kesusahan, mengenyangkan yang 
lapar, melepaskan orang yang terlilit 
utang, membuat orang lain bahagia, 
keutamaannya, itu lebih baik dari 
melakukan ibadah i'tikaf di Masjid Nabawi 
sebulan penuh. Sungguh ini adalah amalan 
yang mulia.

H. Yusuf Effendi - Direktur Lazdai Lampung
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FOKUS UTAMA

7 Keutamaan Membuat 
Orang Lain Bahagia Dalam Islam

ebagai makhluk perasa, bahagia bisa 
menjadi hal yang sangat berpengaruh 
dalah menentukan kondisi dan keadaan 

seorang manusia. Tak heran bila semua orang 
ingin bahagia seolah-olah kebahagiaan me-
rupakan tujuan dari hidup mereka.

Dalam islam pun bahagia/kebahagiaan 
menjadi elemen terpen�ng yang patut untuk 
diraih dan dipertahankan oleh se�ap insan, tak 
hanya di dunia semata melainkan juga di 
kehidupan selanjutnya (akhirat). Sebenarnya 
ada banyak tuntunan yang bisa dilakukan agar 
kebahagiaan senan�asa berpihak 
pada kita, salah satunya adalah 
berpikir posi�f. Namun, tentu saja 
hal itu berlaku untuk diri sendiri saja.

Sementara dalam islam, salah 
satu cara meningkatkan iman dan 
takwa adalah kita juga dianjurkan 
untuk senan�asa berbagi kebaha-
giaan pada orang lain. Mengapa? ka-
rena terdapat 7 keutamaan mem-
buat orang lain bahagia dalam islam. 
Apa sajakah itu? Simak ulasannya 
sebagai berikut:

1.  Disukai oleh Allah SWT 
Adakah yang lebih pantas dan patut di-

inginkan/didambakan oleh se�ap manusia 
selain mendapatkan kecintaan dan keridhoan 
dari sang maha pencipta, Allah swt.? Tentunya 
dalam mendapatkan kecintaan dan keridhoan 
Allah swt serta mewujudkan fungsi Iman kepada 
Allah swt, kita sebagai umat muslim dan 
muslimah harus melaksanakan perintah dan 
menjauhi larangan-Nya. Tak hanya itu, kita juga 

sepatutnya melakukan hal-hal yang terpuji baik 
menurut pandangan Allah swt. maupun pan-
dangan hamba-hamba-Nya yang lain. Salah sa-
tunya yang bisa dilakukan adalah dengan mem-
bahagiakan orang lain.

Seper� dituturkan dalam Hadis riwayat 
Ibnu Abbas RA yang menyatakan bahwa Baginda 
Nabi Muhammad SAW bersabda:

Ar�nya: “sesungguhnya amal yang paling 
disukai Allah SWT setelah melaksanakan ber--
bagai hal yang wajib adalah menggembirakan 
muslim yang lain.”

2.  Diampuni Dosanya
Sama halnya dengan keutama-

an dzikir pagi dalam islam, keutama-
an membuat orang lain bahagia 
dalam is lam yang la in adalah 
mendapatkan pengampunan dosa 
dari Allah swt. Hal ini terdapat dalam 
kitab Al ‘Athiyyatul Haniyyah yang 
berbunyi:

Ar�nya: “Barang siapa yang 
membahagiakan orang mukmin lain, 

Allah Ta’ala menciptakan 70.000 malaikat yang 
ditugaskan memintakan ampunan baginya sam-
pai hari kiamat sebab ia telah membahagiakan 
orang lain.”

3.  Berumur Panjang
Orang yang senan�asa membuat orang di 

sekitarnya bahagia tentunya memiliki tali sila-
turahmi yang erat pada sesamanya. Menjaga tali 
silaturahmi termasuk hal terpuji yang sangat 
dimuliakan oleh Allah swt. Bahkan dalam hadis 
dijelaskan bahwa orang yang senan�asa me-

nyambung tali silaturahmi akan dikaruniai 
baginya umur yang panjang. Hadis tersebut 
diriwayatkan oleh Al-Imaam Al-Bukhaariy 
rahimahullah yang berkata :

Ar�nya : “Telah menceritakan kepada kami 
Muhammad bin Abi Ya’quub Al-Kirmaaniy[1] : 
Telah menceritakan kepada kami Hassaan[2] : 
Telah menceritakan kepada kami Yuunus[3] : Te-
lah berkata Muhammad – ia adalah Az-Zuhriy[4] 
– , dari Anas bin Maalik radliyallaahu ‘anhu, ia 
berkata : Aku mendengar Rasulullah shallallaahu 
‘alaihi wa sallambersabda : “Barangsiapa yang 
suka diluaskan rizkinya dan ditangguhkan ke-
ma�annya, hendaklah ia menyambung silatu-
rahim” [Shahiih Al-Bukhaariy no. 2067].

Selain itu anda juga harus memahami 
hukum memutuskan tali silahturahmi menurut 
islam serta hukum menyaki� ha� orang lain 
dalam islam.

4.  Diberi Kemudahan Hidup
Keutamaan orang membuat orang lain 

bahagia dan mengangkat kesulitan orang lain 
akan diberi kemudahan hidup dan senan�asa 
mendapat pertolongan dari Allah swt. Hal itu di-
sebutkan dalam hadits Abu Hurairah, Rasulullah 
shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

Ar�nya : “Allah senan�asa menolong 
hamba selama ia menolong saudaranya.” (HR. 
Muslim no. 2699).”

5. Mendapatkan Kebahagiaan Dunia dan 
Akhirat

Jika anda membuat orang lain bahagia 
tentu saja hal itu akan memberikan efek posi�f 
pada diri anda sendiri, salah satunya adalah 
ketenangan ha�. Ha� yang tenang akan me-
lahirkan perilaku-perilaku terpuji yang tentunya 
bisa menganugerahkan anda kebahagiaan tak 
hanya di dunia saja tapi juga di akhirat.

6.  Mendapat Pahala
Orang yang membuat orang lain bahagia 

tentunya akan mendapat pahala dari Allah swt. 
karena telah melakukan perbuatan terpuji 
kepada sesama. Sebagaimana yang telah 
dijelaskan sebelumnya bahwa membuat orang 
lain bahagia merupakan akhlak terpuji yang 
dicintai oleh Allah swt.

7.  Diringankan Beban Pikirannya
Memberikan kebahagiaan kepada orang 

lain bisa meringankan beban yang ada di pikiran 
anda. Hal itu dikarenakan oleh energi posi�f 
yang lahir dari ha� saat menyenangkan orang lan 
akan ikut mempengaruhi pikiran anda sehingga 
beban yang ada di dalam pikiran anda akan 
menjadi lebih ringan dari sebelumnya.

Itulah 7 keutamaan membuat orang lain 
bahagia dalam islam yang perlu anda ketahui. 
Semoga bermanfaat.  q

 

S

Bahagia, apa sebenarnya yang terlintas di benak anda saat mendengar 
kata bahagia? Yah, tentunya setiap orang memiliki pandangan berbeda 

tentang apa dan bagaimana itu bahagia. Pada dasarnya, bahagia 
adalah kumpulan dari perasaan senang, tenang, nyaman dan indah 

yang lahir dari hati dan pikiran.



FOKUS UTAMA

7 Keutamaan Membuat 
Orang Lain Bahagia Dalam Islam

ebagai makhluk perasa, bahagia bisa 
menjadi hal yang sangat berpengaruh 
dalah menentukan kondisi dan keadaan 

seorang manusia. Tak heran bila semua orang 
ingin bahagia seolah-olah kebahagiaan me-
rupakan tujuan dari hidup mereka.

Dalam islam pun bahagia/kebahagiaan 
menjadi elemen terpen�ng yang patut untuk 
diraih dan dipertahankan oleh se�ap insan, tak 
hanya di dunia semata melainkan juga di 
kehidupan selanjutnya (akhirat). Sebenarnya 
ada banyak tuntunan yang bisa dilakukan agar 
kebahagiaan senan�asa berpihak 
pada kita, salah satunya adalah 
berpikir posi�f. Namun, tentu saja 
hal itu berlaku untuk diri sendiri saja.

Sementara dalam islam, salah 
satu cara meningkatkan iman dan 
takwa adalah kita juga dianjurkan 
untuk senan�asa berbagi kebaha-
giaan pada orang lain. Mengapa? ka-
rena terdapat 7 keutamaan mem-
buat orang lain bahagia dalam islam. 
Apa sajakah itu? Simak ulasannya 
sebagai berikut:

1.  Disukai oleh Allah SWT 
Adakah yang lebih pantas dan patut di-

inginkan/didambakan oleh se�ap manusia 
selain mendapatkan kecintaan dan keridhoan 
dari sang maha pencipta, Allah swt.? Tentunya 
dalam mendapatkan kecintaan dan keridhoan 
Allah swt serta mewujudkan fungsi Iman kepada 
Allah swt, kita sebagai umat muslim dan 
muslimah harus melaksanakan perintah dan 
menjauhi larangan-Nya. Tak hanya itu, kita juga 

sepatutnya melakukan hal-hal yang terpuji baik 
menurut pandangan Allah swt. maupun pan-
dangan hamba-hamba-Nya yang lain. Salah sa-
tunya yang bisa dilakukan adalah dengan mem-
bahagiakan orang lain.

Seper� dituturkan dalam Hadis riwayat 
Ibnu Abbas RA yang menyatakan bahwa Baginda 
Nabi Muhammad SAW bersabda:

Ar�nya: “sesungguhnya amal yang paling 
disukai Allah SWT setelah melaksanakan ber--
bagai hal yang wajib adalah menggembirakan 
muslim yang lain.”

2.  Diampuni Dosanya
Sama halnya dengan keutama-

an dzikir pagi dalam islam, keutama-
an membuat orang lain bahagia 
dalam is lam yang la in adalah 
mendapatkan pengampunan dosa 
dari Allah swt. Hal ini terdapat dalam 
kitab Al ‘Athiyyatul Haniyyah yang 
berbunyi:

Ar�nya: “Barang siapa yang 
membahagiakan orang mukmin lain, 

Allah Ta’ala menciptakan 70.000 malaikat yang 
ditugaskan memintakan ampunan baginya sam-
pai hari kiamat sebab ia telah membahagiakan 
orang lain.”

3.  Berumur Panjang
Orang yang senan�asa membuat orang di 

sekitarnya bahagia tentunya memiliki tali sila-
turahmi yang erat pada sesamanya. Menjaga tali 
silaturahmi termasuk hal terpuji yang sangat 
dimuliakan oleh Allah swt. Bahkan dalam hadis 
dijelaskan bahwa orang yang senan�asa me-

nyambung tali silaturahmi akan dikaruniai 
baginya umur yang panjang. Hadis tersebut 
diriwayatkan oleh Al-Imaam Al-Bukhaariy 
rahimahullah yang berkata :

Ar�nya : “Telah menceritakan kepada kami 
Muhammad bin Abi Ya’quub Al-Kirmaaniy[1] : 
Telah menceritakan kepada kami Hassaan[2] : 
Telah menceritakan kepada kami Yuunus[3] : Te-
lah berkata Muhammad – ia adalah Az-Zuhriy[4] 
– , dari Anas bin Maalik radliyallaahu ‘anhu, ia 
berkata : Aku mendengar Rasulullah shallallaahu 
‘alaihi wa sallambersabda : “Barangsiapa yang 
suka diluaskan rizkinya dan ditangguhkan ke-
ma�annya, hendaklah ia menyambung silatu-
rahim” [Shahiih Al-Bukhaariy no. 2067].

Selain itu anda juga harus memahami 
hukum memutuskan tali silahturahmi menurut 
islam serta hukum menyaki� ha� orang lain 
dalam islam.

4.  Diberi Kemudahan Hidup
Keutamaan orang membuat orang lain 

bahagia dan mengangkat kesulitan orang lain 
akan diberi kemudahan hidup dan senan�asa 
mendapat pertolongan dari Allah swt. Hal itu di-
sebutkan dalam hadits Abu Hurairah, Rasulullah 
shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

Ar�nya : “Allah senan�asa menolong 
hamba selama ia menolong saudaranya.” (HR. 
Muslim no. 2699).”

5. Mendapatkan Kebahagiaan Dunia dan 
Akhirat

Jika anda membuat orang lain bahagia 
tentu saja hal itu akan memberikan efek posi�f 
pada diri anda sendiri, salah satunya adalah 
ketenangan ha�. Ha� yang tenang akan me-
lahirkan perilaku-perilaku terpuji yang tentunya 
bisa menganugerahkan anda kebahagiaan tak 
hanya di dunia saja tapi juga di akhirat.

6.  Mendapat Pahala
Orang yang membuat orang lain bahagia 

tentunya akan mendapat pahala dari Allah swt. 
karena telah melakukan perbuatan terpuji 
kepada sesama. Sebagaimana yang telah 
dijelaskan sebelumnya bahwa membuat orang 
lain bahagia merupakan akhlak terpuji yang 
dicintai oleh Allah swt.

7.  Diringankan Beban Pikirannya
Memberikan kebahagiaan kepada orang 

lain bisa meringankan beban yang ada di pikiran 
anda. Hal itu dikarenakan oleh energi posi�f 
yang lahir dari ha� saat menyenangkan orang lan 
akan ikut mempengaruhi pikiran anda sehingga 
beban yang ada di dalam pikiran anda akan 
menjadi lebih ringan dari sebelumnya.

Itulah 7 keutamaan membuat orang lain 
bahagia dalam islam yang perlu anda ketahui. 
Semoga bermanfaat.  q
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SEKITAR KITA

  

LAZDAI Cetak Generasi Milenial 
yang Produktif

alah satu program unggulan 
LAZDAI ialah RPD LSC (Rumah 
Pemberdayaaan Dhuafa LAZDAI 

SPIRIT CENTRE ). Program life skill 
Desain Grafis dan Multimedi dan Men-
jahit, pesertanya ialah pemuda/i pro-
duktif usia dari 17-25 tahun. 

Program LAZDAI ini tidak hanya 
pemuda di berikan materi seputar 
teknologi/menjahit, mereka menda-
patkan materi keislaman, tahsin Al-
Qur'an, FiqihIslamiyah,Motivasi pe-
ngembangan diri, entrepreunership dll. 

Alhamdulillah program ini sudah 
berjalan selama 10 tahun untuk Kom-
puter dan 2 tahun untuk menjahit , sejak 
awal 2010. 

Program LAZDAI ini banyak 
Menghasilkan para pemuda yang siap 
guna siap kerja, siap menjadi peng-
usaha muda karena mereka setiap hari 
mendapat materi tentang berwira-
usaha. Ada yang lulusan dari program 
ini yang awalnya adalah anak jalanan 
yang sekarang menjadi Penghafal Al-
Qur'an, Ada yang sebelumnya kuli ba-
ngunan yang saat ini menjadi wakil 
kepala sekolah SMA  ada yang  sebe-
lumnya tukang rumput yang menjadi 
pengusaha konveksi, yang dulu adalah 
seorang kuli bangunan Alhamdulillah 
saat ini mempunyai usaha percetakan.

Semoga Pemuda dalam tubuh 
umat adalah sumber kekuatannya, 
pembuat  kemul iaannya,  ars i tek 
kehidupannya. Menjadi pribadi yang 
bermanfaat untuk orang banyak. q

Balasan Jika Kita Mampu Membuat 
Orang Lain Tersenyum dan Bahagia
adis yang kedua puluh satu dalam 
Kitab Al-Mawaidh Al- 'Ushfuriyah 
membahas tentang ganjaran membuat 

orang lain bahagia atau senang. Imam 
Muhammad Bin Abu Bakar menyebutkan 
bahwa hadits ini diriwayatkan dari Sayyidina 
Ibnu Abbas (radliyallahu anhuma).

Ibnu Abbas ra. berkata bahwa Rasulullah 
Saw. telah bersabda, 

B a r a n g s i a p a  y a n g  m e m b e r i k a n 
kebahagiaan dan kegembiraan dalam hati 
saudaranya yang muslim saat di dunia, maka 
Allah Swt. akan menciptakan malaikat yang 
akan menolak seluruh musibah darinya. 
Ketika hari kiamat sudah tiba, maka ia akan 
menjadi sahabat sejatinya. Ketika terjadi 
sesuatu yang mengerikan, maka ia akan 
berkata : jangan takut! Lalu dia akan bertanya, 
siapakah engkau? Maka ia akan berkata lagi, 
aku adalah kebahagian dan kegembiraan 
yang engkau berikan pada saudaramu yang 
muslim waktu di dunia.

Artinya, setiap kita membuat orang lain 
bahagia atau senang, maka Allah Swt. akan 
memberikan dua balasan. Pertama balasan 
akan diberikan di dunia berupa doa malaikat. 
Kedua, balasan di akhirat berupa anugerah 
sahabat sejati.

Pertama, berkat kita membahagiakan 
orang lain, maka Allah Swt. akan menciptakan 
satu malaikat yang bertugas untuk melindungi 
ki ta dari  berbagai musibah di dunia. 
Kebahagiaan yang kita tanamkan dalam hati 
keluarga, sahabat, atau siapun saja. akan 
menumbuhkan perhatian malaikat. Semakin 
banyak menabur benih kebahagian dalam hati 
orang lain, maka malaikat yang mendoakan 
akan semakin banyak. Banyak cara untuk 
membuat orang lain bahagia atau bergembira. 
Bisa dengan ucapan, tindakan, perhatian, dan 
pemberian (sedekah atau hadiah). Mobil-
mobilan, walau hanya sekedar mainan, ia 
akan sangat berharga bagi anak kecil. Saat 
kita melakukan perjalanan jauh, setidaknya 
bawa oleh-oleh walau hanya seharga 5000 
ribu rupiah untuk keluarga di rumah.

Saat bertemu dengan sahabat lama, 
panggilah salam dengan disertai senyuman. 
Karena salam termasuk doa dan senyum 

termasuk bagian dari sedekah. Salam sapa 
dan senyum amat berharga bagi teman kita, 
s e b a g a i  b u k t i  b a h w a  k i t a  m a s i h 
mengingatnya. Saat kita menyapa orang di 
pinggir jalan, barengilah dengan senyuman 
atau muka berseri-seri. Ini sebagai pertanda 
bahwa kita menyapa dengan perasaan 
senang. Bukan formalitas belaka.

Semua usaha yang kita lakukan untuk 
membahagiakan orang lain adalah menjadi 
pintu turunnya malaikat untuk mendoakan 
kita.

Kedua, di akhirat, mulai dari alam barzakh 
sampai hari kiamat akan ada sahabat yang 
menemani kita. Kita tidak akan sendirian di 
alam kubur apabila senang membuat orang 
lain bahagia. Semua kebahagian tersebut 
akan mengubah dirinya menjadi sosok teman 
sejati yang tiap hari menemani kita.

Selain dua ganjaran di atas, ada satu lagi 
pahala membuat orang lain bahagia, yakni 
lebih baik dari 60 tahun beribadah. Rasulullah 
Saw.  bersabda,

Memberikan kegembiraan pada hati 
orang mukmin lebih baik dari ibadah 60 tahun.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa 
ganjaran membuat orang lain bahagia ada 3 
macam.  Mulai dari terciptnya malaikat yang 
mendoakan pas di dunia, hadiah teman sejati 
di dalam kubur, dan pahala seperti orang yang 
ibadah 60 tahun.

Wallahua'lam.  (bincangsyariah.com)
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ebab Nabi SAW adalah teladan dalam 
semua bidang kehidupan termasuk 
dalam hal  kesehatan. Rasulul lah 
merupakan teladan terbaik. Begitupun 

dalam hal kesehatan Rasul SAW sudah 
meganjurkan umatnya agar senant iasa 
memelihara hidup sehat itu sendiri. Firman Allah 
dalam Surat Al-Ahzab ayat 21 yang artinya, 
“Sesungguhnya telah ada dalam diri Rasulullah 
itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi 
orang yang mengharap (rahmat) Allah dan 
(kedatangan) hari kiamat dan dia banyak 
menyebut Allah.” (Qs. Al-Ahzab [33]: 21). 

Ada yang mengatakan sehat itu mahal. 
Benarkah? Ternyata sehat itu murah dalam Islam. 
Namun sakitlah sejatinya yang mahal. Penting 
bagi kita untuk melakukan tindakan pencegahan 
sebelum sakit. Salah satunya adalah dengan 
mencontoh apa-apa yang dilakukan oleh 
Rasulullah SAW. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW 
bersabda, “Dua nikmat yang sering kali manusia 
tertipu oleh keduanya, yaitu kesehatan dan waktu 
luang.” (HR. Bukhari no. 6412). 

Seumur hidupnya, Rasulullah SAW hanya 
pernah mengalami sakit selama dua kali. 
Pertama, ketika diracun oleh seorang wanita 
Yahudi  yang menghidangkan makanan 
kepadanya di Madinah. Kedua, saat menjelang 
wafat. Dengan mencontoh pola hidup Rasulullah 
SAW, seharusnya umat Islam tidak perlu khawatir 
akan kesehatan. Setidaknya, berikut adalah pola 
anjuran hidup sehat ala Nabi SAW.

Pertama, Bangun Sebelum Subuh
Rasulullah SAW selalu mengajak umatnya 

untuk bangun sebelum Subuh, melaksanakan 
sholat  sunah dan sholat  fardhu Subuh 
berjamaah. Agar bisa bangun di awal waktu, 
maka Rasulullah SAW menganjurkan umatnya 
tidak banyak berbincang-bincang dan makan 
sesudah waktu isya. Tentu saja jika berbincang-
bincang itu bukan tentang hal penting, maka 
sebaiknya segera tidur. Jika sudah waktunya 
tidur, maka Rasulullah SAW akan cepat tidur. 
Tidur yang tepat di malam hari kira-kira setelah 
shalat Isya, kurang lebih pukul 21.30. Kemudian 
sekira pukul 03.00 sudah bangun di pertiga 

malam untuk shalat malam (tahajjud). Dengan 
demikian waktu yang digunakan untuk tidur 
adalah kurang dari delapan jam. Dalam konteks 
ini, penggunaan waktu 24 jam dalam satu hari 
satu malam, adalah sepertiga untuk bekerja, 
sepertiga untuk beribadah kepada Allah, dan 
sepertiga lagi adalah untuk tidur yang cukup. Hal 
ini merupakan keseimbangan dalam beraktifitas.

Kedua, Menjaga Kebersihan
Hal sangat penting dalam menjaga 

kesehatan adalah menjaga kebersihan. Sebab 
tempat yang kotor menyebabkan penyakit. Islam 
sangat menganjurkan untuk menjaga kebersihan 
diri, tempat tinggal, dan juga pakaian. Bahkan 
Rasulullah SAW sendiri mengatakan kesucian 
(kebersihan) itu merupakan sebagian dari iman. 
Menjaga kebersihan berarti akan memberi efek 
positif bagi kesehatan seorang muslim. 

“Rasulullah SAW senantiasa rapi dan ber-
sih, tiap hari Kamis atau Juma'at beliau mencuci 
rambut-rambut halus di pipi, selalu memotong 
kuku, bersisir dan berminyak wangi. “Mandi pada 
hari Juma'at adalah wajib bagi setiap orang-
orang dewasa. Demikian pula menggosok gigi 
dan memakai harum-haruman.” (HR Muslim).

Ketiga, Menjaga Pola Makan
Allah telah berfirman yang artinya, “Ma-

kanlah di antara rezki yang baik yang telah Kami 
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Inilah Rahasia Hidup Sehat
Ala Nabi SAW

berikan kepadamu, dan janganlah melampaui 
batas padanya, yang menyebabkan kemurkaan-
Ku menimpamu. dan Barangsiapa ditimpa oleh 
kemurkaan-Ku, Maka Sesungguhnya binasalah 
ia.” (Qs. Thaha: 81).

Ayat ini menegaskan, sesunguhnya jangan-
lah kita berlebihan dalam makan karena akan 
berdampak buruk bagi kesehatan. Berbagai pe-
nyakit dapat muncul kalau seseorang semba-
rangan dan tidak mengatur pola makannya 
dengan baik. 

Nabi SAW bersabda, “Kami adalah sebuah 
kaum yang tidak makan sebelum lapar dan bila 
kami makan tidak terlalu banyak tidak sampai 
kekenyangan).” (Muttafaq 'Alaih). Sebab makan 
adalah salah satu sarana untuk mendapatkan 
energi agar dapat melanjutkan aktifitas. Namun, 
jika seseorang makan terlampau kenyang juga 
tak baik untuk kesehatan, bisa menyebabkan 
kegemukan dan jika terlalu kenyang pun akan 
menjadi malas untuk melakukan aktifitas 
selanjutnya. Makan secukupnya sesuai dengan 
kadar kemampuan lambung untuk menam-
pungnya dan memprosesnya menjadi energi. 
Juga sebaliknya tentu tidak baik makan 
terlampau sedikit karena akan cepat kehabisan 
energi dan akhirnya lemas saat beraktifitas. 

Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh 
Ibnu Majah, Rasulullah SAW menyatakan, 
hendaknya manusia menjaga keseimbangan 
tubuhnya, sepertiga untuk makanan, sepertiga 
untuk air dan sepertiga untuk udara. Karena itu, 
tindakan berlebihan dalam makan sungguh tidak 
sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW.

Keempat, Berjalan Kaki (Olahraga)
Rasulullah SAW selalu berjalan kaki ke 

Masjid, pasar, mengunjungi rumah sahabat, dan 
sebagainya. Dengan berjalan kaki, keringat akan 
mengalir, pori-pori terbuka dan peredaran darah 
akan lancar. Ini penting untuk mencegah penyakit 
jantung.

Kelima, Rasulullah Sering Berpuasa
Rajin berpuasa di hari Senin dan Kamis 

memberikan waktu bagi lambung untuk istirahat. 
Bayangkan, setiap hari lambung diperintah 
bekerja keras untuk mencerna makanan setiap 
pagi, siang dan malam. 

Saat berpuasa, lambung akan beristirahat 
dan memproses makanan yang belum tercerna 
sebelumnya, juga dapat menyaring racun yang 
mungkin tersimpan dalam tubuh karena proses 
pencernaan makanan yang kurang sempurna. 
Allah Ta'ala berfirman yang artinya, “Hai orang-
orang yang beriman, diwajibkan atas kamu 
berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-
orang sebelum kamu agar kamu bertakwa.” (Qs. 

Al Baqarah: 183)
Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW 

bersabda, “Setiap amalan kebaikan yang 
dilakukan oleh manusia akan dilipatgandakan 
dengan sepuluh kebaikan yang semisal hingga 
tujuh ratus kali lipat. Allah Ta'ala berfirman (yang 
artinya), “Kecuali amalan puasa. Amalan puasa 
tersebut adalah untuk-Ku. Aku sendiri yang akan 
membalasnya. 

Disebabkan dia telah meninggalkan 
syahwat dan makanan karena-Ku. Bagi orang 
yang berpuasa akan mendapatkan dua 
kebahagiaan yaitu kebahagiaan ketika dia 
berbuka dan kebahagiaan ketika berjumpa 
dengan Rabbnya. Sungguh bau mulut orang 
yang berpuasa lebih harum di sisi Allah dari bau 
minyak kasturi.” (HR. Muslim no. 1151).

Keenam ,Tidak Pemarah
Nasihat Rasulullah SAW pernah bersabda, 

“Jangan Marah.” Diulangi sampai 3 kali. Ini 
menunjukkan hakikat kesehatan dan kekuatan 
seorang muslim bukanlah terletak pada 
jasadiyah belaka, tetapi lebih jauh yaitu dilandasi 
oleh kebersihan dan kesehatan jiwa. 

Dalam Islam, jika seseorang sedang marah, 
maka setidaknya ada beberapa cara untuk 
meredamnya, antara lain; Mengubah posisi 
ketika marah, bila berdiri maka duduk, dan bila 
duduk maka berbaring, – Membaca Ta'awwudz, 
karena marah itu dari setan, – Segeralah 
berwudhu, – Sholat dua Rakaat untuk meraih 
ketenangan dan menghilangkan kegundahan 
hati.

Ketujuh, Berbekam
Untuk penyembuhan, atau menjaga ke-

sehatan, Said bin Jubir berkata dari Ibn Abbas r.a 
bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Kesembuhan 
dapat diperoleh dengan tiga cara: pertama 
dengan meminum madu (dengan obat herbal), 
kedua dengan berbekam/hijamah, dan ketiga 
dengan (terapi) besi panas. Dan aku tidak 
menganjurkan umatku untuk melakukan 
pengobatan dengan besi panas.” (HR. Bukhari)

Kedelapan, Tidak Iri Hati
Untuk menjaga stabilitas hati dan kesehatan 

j iwa, mental i tas maka menjauhi i r i  hat i 
merupakan tindakan preventif yang sangat tepat. 
Karena iri hari menimbulkan pikiran-pikiran 
negatif yang masuk ke dalam hati manusia, jika 
tidak ditanami keimanan, iri hati akan timbul stres, 
bahkan jatuh sakit.

Demikianlah pola hidup sehat ala Rasulullah 
SAW, sangat bermanfaat, wallahua'lam.

(A/RS3/P1) (dari berbagai sumber)

Setiap manusia pasti ingin selalu sehat. Namun, tidak setiap manusia tahu 
bagaimana cara untuk menjadi sehat. Dalam Islam, seorang muslim diajarkan 
untuk hidup sehat dengan mencontoh cara hidup sehat ala Nabi SAW.
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ebab Nabi SAW adalah teladan dalam 
semua bidang kehidupan termasuk 
dalam hal  kesehatan. Rasulul lah 
merupakan teladan terbaik. Begitupun 

dalam hal kesehatan Rasul SAW sudah 
meganjurkan umatnya agar senant iasa 
memelihara hidup sehat itu sendiri. Firman Allah 
dalam Surat Al-Ahzab ayat 21 yang artinya, 
“Sesungguhnya telah ada dalam diri Rasulullah 
itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi 
orang yang mengharap (rahmat) Allah dan 
(kedatangan) hari kiamat dan dia banyak 
menyebut Allah.” (Qs. Al-Ahzab [33]: 21). 

Ada yang mengatakan sehat itu mahal. 
Benarkah? Ternyata sehat itu murah dalam Islam. 
Namun sakitlah sejatinya yang mahal. Penting 
bagi kita untuk melakukan tindakan pencegahan 
sebelum sakit. Salah satunya adalah dengan 
mencontoh apa-apa yang dilakukan oleh 
Rasulullah SAW. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW 
bersabda, “Dua nikmat yang sering kali manusia 
tertipu oleh keduanya, yaitu kesehatan dan waktu 
luang.” (HR. Bukhari no. 6412). 

Seumur hidupnya, Rasulullah SAW hanya 
pernah mengalami sakit selama dua kali. 
Pertama, ketika diracun oleh seorang wanita 
Yahudi  yang menghidangkan makanan 
kepadanya di Madinah. Kedua, saat menjelang 
wafat. Dengan mencontoh pola hidup Rasulullah 
SAW, seharusnya umat Islam tidak perlu khawatir 
akan kesehatan. Setidaknya, berikut adalah pola 
anjuran hidup sehat ala Nabi SAW.

Pertama, Bangun Sebelum Subuh
Rasulullah SAW selalu mengajak umatnya 

untuk bangun sebelum Subuh, melaksanakan 
sholat  sunah dan sholat  fardhu Subuh 
berjamaah. Agar bisa bangun di awal waktu, 
maka Rasulullah SAW menganjurkan umatnya 
tidak banyak berbincang-bincang dan makan 
sesudah waktu isya. Tentu saja jika berbincang-
bincang itu bukan tentang hal penting, maka 
sebaiknya segera tidur. Jika sudah waktunya 
tidur, maka Rasulullah SAW akan cepat tidur. 
Tidur yang tepat di malam hari kira-kira setelah 
shalat Isya, kurang lebih pukul 21.30. Kemudian 
sekira pukul 03.00 sudah bangun di pertiga 

malam untuk shalat malam (tahajjud). Dengan 
demikian waktu yang digunakan untuk tidur 
adalah kurang dari delapan jam. Dalam konteks 
ini, penggunaan waktu 24 jam dalam satu hari 
satu malam, adalah sepertiga untuk bekerja, 
sepertiga untuk beribadah kepada Allah, dan 
sepertiga lagi adalah untuk tidur yang cukup. Hal 
ini merupakan keseimbangan dalam beraktifitas.

Kedua, Menjaga Kebersihan
Hal sangat penting dalam menjaga 

kesehatan adalah menjaga kebersihan. Sebab 
tempat yang kotor menyebabkan penyakit. Islam 
sangat menganjurkan untuk menjaga kebersihan 
diri, tempat tinggal, dan juga pakaian. Bahkan 
Rasulullah SAW sendiri mengatakan kesucian 
(kebersihan) itu merupakan sebagian dari iman. 
Menjaga kebersihan berarti akan memberi efek 
positif bagi kesehatan seorang muslim. 

“Rasulullah SAW senantiasa rapi dan ber-
sih, tiap hari Kamis atau Juma'at beliau mencuci 
rambut-rambut halus di pipi, selalu memotong 
kuku, bersisir dan berminyak wangi. “Mandi pada 
hari Juma'at adalah wajib bagi setiap orang-
orang dewasa. Demikian pula menggosok gigi 
dan memakai harum-haruman.” (HR Muslim).

Ketiga, Menjaga Pola Makan
Allah telah berfirman yang artinya, “Ma-

kanlah di antara rezki yang baik yang telah Kami 
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Inilah Rahasia Hidup Sehat
Ala Nabi SAW

berikan kepadamu, dan janganlah melampaui 
batas padanya, yang menyebabkan kemurkaan-
Ku menimpamu. dan Barangsiapa ditimpa oleh 
kemurkaan-Ku, Maka Sesungguhnya binasalah 
ia.” (Qs. Thaha: 81).

Ayat ini menegaskan, sesunguhnya jangan-
lah kita berlebihan dalam makan karena akan 
berdampak buruk bagi kesehatan. Berbagai pe-
nyakit dapat muncul kalau seseorang semba-
rangan dan tidak mengatur pola makannya 
dengan baik. 

Nabi SAW bersabda, “Kami adalah sebuah 
kaum yang tidak makan sebelum lapar dan bila 
kami makan tidak terlalu banyak tidak sampai 
kekenyangan).” (Muttafaq 'Alaih). Sebab makan 
adalah salah satu sarana untuk mendapatkan 
energi agar dapat melanjutkan aktifitas. Namun, 
jika seseorang makan terlampau kenyang juga 
tak baik untuk kesehatan, bisa menyebabkan 
kegemukan dan jika terlalu kenyang pun akan 
menjadi malas untuk melakukan aktifitas 
selanjutnya. Makan secukupnya sesuai dengan 
kadar kemampuan lambung untuk menam-
pungnya dan memprosesnya menjadi energi. 
Juga sebaliknya tentu tidak baik makan 
terlampau sedikit karena akan cepat kehabisan 
energi dan akhirnya lemas saat beraktifitas. 

Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh 
Ibnu Majah, Rasulullah SAW menyatakan, 
hendaknya manusia menjaga keseimbangan 
tubuhnya, sepertiga untuk makanan, sepertiga 
untuk air dan sepertiga untuk udara. Karena itu, 
tindakan berlebihan dalam makan sungguh tidak 
sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW.

Keempat, Berjalan Kaki (Olahraga)
Rasulullah SAW selalu berjalan kaki ke 

Masjid, pasar, mengunjungi rumah sahabat, dan 
sebagainya. Dengan berjalan kaki, keringat akan 
mengalir, pori-pori terbuka dan peredaran darah 
akan lancar. Ini penting untuk mencegah penyakit 
jantung.

Kelima, Rasulullah Sering Berpuasa
Rajin berpuasa di hari Senin dan Kamis 

memberikan waktu bagi lambung untuk istirahat. 
Bayangkan, setiap hari lambung diperintah 
bekerja keras untuk mencerna makanan setiap 
pagi, siang dan malam. 

Saat berpuasa, lambung akan beristirahat 
dan memproses makanan yang belum tercerna 
sebelumnya, juga dapat menyaring racun yang 
mungkin tersimpan dalam tubuh karena proses 
pencernaan makanan yang kurang sempurna. 
Allah Ta'ala berfirman yang artinya, “Hai orang-
orang yang beriman, diwajibkan atas kamu 
berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-
orang sebelum kamu agar kamu bertakwa.” (Qs. 

Al Baqarah: 183)
Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW 

bersabda, “Setiap amalan kebaikan yang 
dilakukan oleh manusia akan dilipatgandakan 
dengan sepuluh kebaikan yang semisal hingga 
tujuh ratus kali lipat. Allah Ta'ala berfirman (yang 
artinya), “Kecuali amalan puasa. Amalan puasa 
tersebut adalah untuk-Ku. Aku sendiri yang akan 
membalasnya. 

Disebabkan dia telah meninggalkan 
syahwat dan makanan karena-Ku. Bagi orang 
yang berpuasa akan mendapatkan dua 
kebahagiaan yaitu kebahagiaan ketika dia 
berbuka dan kebahagiaan ketika berjumpa 
dengan Rabbnya. Sungguh bau mulut orang 
yang berpuasa lebih harum di sisi Allah dari bau 
minyak kasturi.” (HR. Muslim no. 1151).

Keenam ,Tidak Pemarah
Nasihat Rasulullah SAW pernah bersabda, 

“Jangan Marah.” Diulangi sampai 3 kali. Ini 
menunjukkan hakikat kesehatan dan kekuatan 
seorang muslim bukanlah terletak pada 
jasadiyah belaka, tetapi lebih jauh yaitu dilandasi 
oleh kebersihan dan kesehatan jiwa. 

Dalam Islam, jika seseorang sedang marah, 
maka setidaknya ada beberapa cara untuk 
meredamnya, antara lain; Mengubah posisi 
ketika marah, bila berdiri maka duduk, dan bila 
duduk maka berbaring, – Membaca Ta'awwudz, 
karena marah itu dari setan, – Segeralah 
berwudhu, – Sholat dua Rakaat untuk meraih 
ketenangan dan menghilangkan kegundahan 
hati.

Ketujuh, Berbekam
Untuk penyembuhan, atau menjaga ke-

sehatan, Said bin Jubir berkata dari Ibn Abbas r.a 
bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Kesembuhan 
dapat diperoleh dengan tiga cara: pertama 
dengan meminum madu (dengan obat herbal), 
kedua dengan berbekam/hijamah, dan ketiga 
dengan (terapi) besi panas. Dan aku tidak 
menganjurkan umatku untuk melakukan 
pengobatan dengan besi panas.” (HR. Bukhari)

Kedelapan, Tidak Iri Hati
Untuk menjaga stabilitas hati dan kesehatan 

j iwa, mental i tas maka menjauhi i r i  hat i 
merupakan tindakan preventif yang sangat tepat. 
Karena iri hari menimbulkan pikiran-pikiran 
negatif yang masuk ke dalam hati manusia, jika 
tidak ditanami keimanan, iri hati akan timbul stres, 
bahkan jatuh sakit.

Demikianlah pola hidup sehat ala Rasulullah 
SAW, sangat bermanfaat, wallahua'lam.

(A/RS3/P1) (dari berbagai sumber)

Setiap manusia pasti ingin selalu sehat. Namun, tidak setiap manusia tahu 
bagaimana cara untuk menjadi sehat. Dalam Islam, seorang muslim diajarkan 
untuk hidup sehat dengan mencontoh cara hidup sehat ala Nabi SAW.
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ASY SYIFA'
Alquran Penyembuh Penyakit 

eskipun terkadang syifa' diartikan sa-
ma dengan dawa'. Namun faktanya, 
orang yang minum obat belum tentu 

sembuh. Karena tidak jarang, orang yang 
belum minum obat pun dapat sembuh berkat 
kehendak Allah Saw. Sehingga, makna syifa' 
lebih kuat dan lebih tegas daripada dawa'.

Kata Syifa' dalam Al Quran
Allah ta'ala telah menegaskan bahwa 

Alquran itu syifa', bukan sekadar dawa'. Hal ini 
sesuai dengan firman Allah Sawt yang 
tercantum dalam tiga surat berikut:

“Dan Kami turunkan dari Alquran suatu 
yang menjadi syifa' dan rahmat bagi orang-
orang yang beriman dan Alquran itu tidaklah 
menambah kepada orang-orang yang zalim 
selain kerugian” (QS. Al Isra' 82).

“Dan jikalau Kami jadikan Alquran itu 
suatu bacaan dalam bahasa selain Arab, 
tentulah mereka mengatakan: "Mengapa tidak 
dijelaskan ayat-ayatnya?" Apakah (patut Al 
Quran) dalam bahasa asing sedang (rasul 
adalah orang) Arab? Katakanlah: "Alquran itu 
adalah petunjuk dan penawar bagi orang-
orang mukmin. Dan orang-orang yang tidak 
beriman pada telinga mereka ada sumbatan, 
sedang Alquran itu suatu kegelapan bagi 
mereka. Mereka itu adalah (seperti) yang 
dipanggil dari tempat yang jauh" (QS. 
Fushshilat : 44)

“Hai manusia, sesungguhnya telah 
datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu 
dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang 
berada) dalam dada dan petunjuk serta 
rahmat bagi orang-orang yang beriman” (Qs. 
Yunus ayat 57).

Meski kata syifa' hanya disebut Allah 
sebanyak empat kali dalam Alquran, namun 
maknanya tegas. Satu untuk menjelaskan 
khasiat madu, sedangkan tiga lainnya untuk 
menegaskan khasiat Alquran.

Rasulullah Saw juga bersabda.
“Hendaklah kalian menggunakan syifa-

ain (dua kesembuhan) yaitu madu dan Al 
Quran” (HR. Hakim, dan dishahihkan Imam 
adz-Dzahabi dan Imam al-Albani dari Abdullah 
bin Mas'ud ra).

Al Quran Sebagai Terapi Pengobatan
Lalu, masihkah kita meragukan khasiat 

Alquran sebagai terapi pengobatan?
Banyak orang yang beranggapan bahwa 

kesembuhan yang dikandung Alquran hanya 
untuk penyakit rohani dan tidak mempan untuk 
terapi penyakit jasmani.

Benarkah anggapan itu? Mari kita 
tanyakan kepada para ulama tafsir. Imam 
Ibnul Jauzi berkata,

“Kesembuhan yang dikandung Alquran 
ada tiga macam. Pertama, kesembuhan dari 
kesesatan karena di dalamnya ada petunjuk. 
Kedua, kesembuhan dari penyakit karena di 
dalamnya sarat keberkahan.  Ketiga, kesem-
buhan dari kebodohan karena di dalamnya 
banyak penjelasan tentang kewajiban dan 
hukum” (Kitab Tafsir Zadul Masir: 3/ 49).

Kita semua sepakat bahwa orang yang 
paling paham fungsi dan khasiatnya Alquran 
adalah Rasulullah Saw. Apakah beliau pernah 

Al Quran mempunyai banyak nama, diantaranya Al Kitab, Al Huda, Al 
Furqon, Asy Syifa', dan lain-lain. Alquran  sebagai Asy Syifa' artinya Alquran 

sebagai penyembuh. Makna kata syifa' berbeda dengan dawa'. Syifa' 
artinya kesembuhan, sedangkan dawa' artinya obat (Kamus al Munawwir: 

470 dan 782).

M

menjadikan Alquran untuk terapi penyakit  
jasmani, atau hanya untuk penyakit rohani 
saja? Mari kita baca hadits shahih ini. Aisyah 
ra. berkata,

“Dahulu Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam 
membaca Al-Mu'awwidzaat dan meniupkan-
nya dengan sedikit meludah atas diri beliau di 
masa sakit beliau yang membawa kepada 
kematiannya. Tatkala beliau merasa semakin 
parah, aku yang membacakan Al-Mu'awwi-
dzaat dan meniupkannya atas beliau. Aku 
usapkan bacaan itu dan tiupan (ludah)nya de-
ngan tangan beliau sendiri. Hal ini karena 
keberkahan tangan beliau” (HR. Al-Bukhari).

Dalam hadits yang lain juga menjelaskan 
bahwa pernah ada sekelompok sahabat 
Rasulullah Saw dalam perjalanan lalu 
melewati suatu kampung. Lalu warga berkata, 
“Apakah di antara kalian ada yang bisa 
meruqyah? Kepala suku kami disengat 
kalajengking.” Di antara sahabat pun 
meruqyahnya dengan membaca Al Fatihah. 
Dan ternyata kepala suku itu sembuh.Lalu 
sahabat itu diberi beberapa ekor kambing. 
Namun ia enggan menerimanya sebelum 
konsultasi ke Rasulullah. Lalu ia menceritakan 
kisahnya. Rasulullah saw. tersenyum dan 
berkata, “Darimanakamu tahu bahwa Al 
Fatihah bisa dipakai meruqyah? Ambil 
kambing-kambing itu dan berikan untukku 
sebagiannya” (HR. Bukhari no. 5736 dan 
Muslim no. 2201).

Kisah Dahsyatnya Terapi dengan Alquran
Alhamdulillah, setelah puluhan tahun, 

penulis membuktikan dahsyatnya Alquran 
sebagai terapi penyakit penyakit fisik maupun 
nonfisik. Sudah ribuan pasien yang telah 

merasakan mukjizat Alquran sebagai syifa'. 
Berikut contohnya:

“Ada seorang pensiunan guru dari Bekasi 
yang terkena penyakit kulit di sekujur 
tubuhnya. Kulitnya bersisik seperti ular dan 
kata istrinya sisik itu setiap pagi rontok 
sebaskom setiap harinya. Dirawat di RS 
selama sebulan, tapi dokter belum bisa 
mengetahui penyebabnya, dan obat medis 
juga belum menampakkan hasilnya. Tapi 
setelah penulis meruqyahnya, seraya diolesi 
minyak zaitun yang telah diruqyah setiap hari, 
kurang dari sepekan sisiknya hilang dan 
kulitnya mulai mulus lagi. Subhanallah wa 
lillahil hamdu”.

Terapi Alquran ini bersumber dari wahyu 
sehingga tidak boleh kita ragukan khasiatnya. 
Imam Ibnu Qayyim berkata,

“Allah tidak menurunkan dari langit obat 
yang paling banyak khasiatnya, paling manjur, 
paling dahsyat, dan paling mujarab untuk 
menyembuhkan penyakit melebihi Al Quran” 
(Kitab ad-Da'u wad Dawa' 6).

Janganlah dipertentangkan antara terapi 
Alquran dengan terapi kedokteran. Alangkah 
bijaknya kalau kita padukan. Seperti yang 
disarankan Syekh 'Utsaimin, “Tidak ada 
pertentangan antara menggunakan obat-
obatan halal yang diresepkan oleh dokter 
dengan menggunakan pengobatan keimanan 
misalnya ruqyah dan ta'widzat syar'iyyah atau 
doa-doa yang shahih (ruqyah). Sangat bagus 
untuk mengkombinasi antara keduanya 
sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Saw. 
Karena tercatat di hadits shahih bahwa beliau 
juga menggunakan obat-obatan ini dan itu” 
(Syekh al-'Utsaimin di FatawaIslamiyah no. 
466). Wallahu 'alam.  q
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ASY SYIFA'
Alquran Penyembuh Penyakit 

eskipun terkadang syifa' diartikan sa-
ma dengan dawa'. Namun faktanya, 
orang yang minum obat belum tentu 

sembuh. Karena tidak jarang, orang yang 
belum minum obat pun dapat sembuh berkat 
kehendak Allah Saw. Sehingga, makna syifa' 
lebih kuat dan lebih tegas daripada dawa'.

Kata Syifa' dalam Al Quran
Allah ta'ala telah menegaskan bahwa 

Alquran itu syifa', bukan sekadar dawa'. Hal ini 
sesuai dengan firman Allah Sawt yang 
tercantum dalam tiga surat berikut:

“Dan Kami turunkan dari Alquran suatu 
yang menjadi syifa' dan rahmat bagi orang-
orang yang beriman dan Alquran itu tidaklah 
menambah kepada orang-orang yang zalim 
selain kerugian” (QS. Al Isra' 82).
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suatu bacaan dalam bahasa selain Arab, 
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dijelaskan ayat-ayatnya?" Apakah (patut Al 
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orang mukmin. Dan orang-orang yang tidak 
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ain (dua kesembuhan) yaitu madu dan Al 
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bin Mas'ud ra).
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Al Quran mempunyai banyak nama, diantaranya Al Kitab, Al Huda, Al 
Furqon, Asy Syifa', dan lain-lain. Alquran  sebagai Asy Syifa' artinya Alquran 

sebagai penyembuh. Makna kata syifa' berbeda dengan dawa'. Syifa' 
artinya kesembuhan, sedangkan dawa' artinya obat (Kamus al Munawwir: 

470 dan 782).

M

menjadikan Alquran untuk terapi penyakit  
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saja? Mari kita baca hadits shahih ini. Aisyah 
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“Dahulu Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam 
membaca Al-Mu'awwidzaat dan meniupkan-
nya dengan sedikit meludah atas diri beliau di 
masa sakit beliau yang membawa kepada 
kematiannya. Tatkala beliau merasa semakin 
parah, aku yang membacakan Al-Mu'awwi-
dzaat dan meniupkannya atas beliau. Aku 
usapkan bacaan itu dan tiupan (ludah)nya de-
ngan tangan beliau sendiri. Hal ini karena 
keberkahan tangan beliau” (HR. Al-Bukhari).

Dalam hadits yang lain juga menjelaskan 
bahwa pernah ada sekelompok sahabat 
Rasulullah Saw dalam perjalanan lalu 
melewati suatu kampung. Lalu warga berkata, 
“Apakah di antara kalian ada yang bisa 
meruqyah? Kepala suku kami disengat 
kalajengking.” Di antara sahabat pun 
meruqyahnya dengan membaca Al Fatihah. 
Dan ternyata kepala suku itu sembuh.Lalu 
sahabat itu diberi beberapa ekor kambing. 
Namun ia enggan menerimanya sebelum 
konsultasi ke Rasulullah. Lalu ia menceritakan 
kisahnya. Rasulullah saw. tersenyum dan 
berkata, “Darimanakamu tahu bahwa Al 
Fatihah bisa dipakai meruqyah? Ambil 
kambing-kambing itu dan berikan untukku 
sebagiannya” (HR. Bukhari no. 5736 dan 
Muslim no. 2201).

Kisah Dahsyatnya Terapi dengan Alquran
Alhamdulillah, setelah puluhan tahun, 

penulis membuktikan dahsyatnya Alquran 
sebagai terapi penyakit penyakit fisik maupun 
nonfisik. Sudah ribuan pasien yang telah 

merasakan mukjizat Alquran sebagai syifa'. 
Berikut contohnya:

“Ada seorang pensiunan guru dari Bekasi 
yang terkena penyakit kulit di sekujur 
tubuhnya. Kulitnya bersisik seperti ular dan 
kata istrinya sisik itu setiap pagi rontok 
sebaskom setiap harinya. Dirawat di RS 
selama sebulan, tapi dokter belum bisa 
mengetahui penyebabnya, dan obat medis 
juga belum menampakkan hasilnya. Tapi 
setelah penulis meruqyahnya, seraya diolesi 
minyak zaitun yang telah diruqyah setiap hari, 
kurang dari sepekan sisiknya hilang dan 
kulitnya mulai mulus lagi. Subhanallah wa 
lillahil hamdu”.

Terapi Alquran ini bersumber dari wahyu 
sehingga tidak boleh kita ragukan khasiatnya. 
Imam Ibnu Qayyim berkata,

“Allah tidak menurunkan dari langit obat 
yang paling banyak khasiatnya, paling manjur, 
paling dahsyat, dan paling mujarab untuk 
menyembuhkan penyakit melebihi Al Quran” 
(Kitab ad-Da'u wad Dawa' 6).

Janganlah dipertentangkan antara terapi 
Alquran dengan terapi kedokteran. Alangkah 
bijaknya kalau kita padukan. Seperti yang 
disarankan Syekh 'Utsaimin, “Tidak ada 
pertentangan antara menggunakan obat-
obatan halal yang diresepkan oleh dokter 
dengan menggunakan pengobatan keimanan 
misalnya ruqyah dan ta'widzat syar'iyyah atau 
doa-doa yang shahih (ruqyah). Sangat bagus 
untuk mengkombinasi antara keduanya 
sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Saw. 
Karena tercatat di hadits shahih bahwa beliau 
juga menggunakan obat-obatan ini dan itu” 
(Syekh al-'Utsaimin di FatawaIslamiyah no. 
466). Wallahu 'alam.  q
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PROGRAM LAZDAIPROGRAM LAZDAI

Laporan Aksi Kemanusiaan 

Banjir Tanggamus & Pesawaran
Tanggamus- Hujan yang terus menerus mengakibatkan Banjir bandang di Kecamatan 
Semaka, Bandar Negeri Semoung (BNS) dan Kecamata Wonosobo, Kabupaten Tanggamus 
yang mengenangi ratusan rumah warga  pada 11 Januari 2020. Sebanyak 668 rumah rusak 
akibat banjir dan longsor di Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus, Lampung. Warga 
ada yang kehilangan rumah, anak-anak tidak bisa sekolah karena seragam mereka kotor dan 
penuh lumpur. 

Tim tanggap bancana LAZDAI alhamdulillah berkat donasi dari para dermawan telah melakukan 
serangkaian aksi kemanusiaan yang  bisa dilaporkan sebagai berikut :

A. PENGGALANGAN DANA
12 Januari 2020, Tidak mau ketinggalan momentum 

para siswa RPD Lazdai ikut melakukan penggalangan 
dana sedekah nasi bungkus, tepat nya di tugu Adipura 
Bandarlampung, untuk membantu korban bencana alam 
banjir bandang dan longsor yg terjadi di kec.semaka 
kab.tanggamus Lampung dan terkumpul sebesar Rp. 
1.395.000.

17 Januari  2020, Donasi untuk korban banjir dari 
yayasan Al azhar Lampung berupa Pakaian, sembako, dan 
uang tunai Rp 7.200.000,-

B. PEMBUKAAN POSKO DAN PEMBERIAN 200 NASI BUNGKUS KEPADA KORBAN 
TERLINTAS BANJIR DAN LONGSOR

C.  POSKO LAYANAN SEGAR RELAWAN LAZDAI
Pada tanggal 11 Januari 2020,  Tim Relawan tangguh 

LAZDAI @relawanlazdai kembali terjun ke lokasi bencana 
ban j i r  bandang  dan  l ongso r  d i  Kec .  Semaka 
Kab.Tanggamus-Lampung. Kali ini relawan beraksi 
membantu membersihkan sisa-sisa lumpur di jalan lintas 
akibat longsor.  Untuk melengkapi kegiatan hari ini, tim 
relawan LAZDAI juga membuka pos layanan segar berupa 
minuman es buah, Kopi, Es Teh dan minuman segar lainnya 
untuk warga dan tim yang bertugas dilapangan, dengan 
menurunkan tim sebanyak 6 relawan. Alhamdulillah [nh]

 

D. SANTUNAN SERAGAM SEKOLAH UNTUK SISWA TERDAMPAK BANJIR DAN 
     LONGSOR
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Perdalam Digital Marketing, 
LAZDAI jalin kerjasama 

dengan AMIK DCC Lampung

LAZDAI cairkan Beasiswa 
Procermat untuk SMA dan PT

Setelah 4 Bulan Belajar, LAZDAI Hantarkan Siswi Menjahit Magang

 

Sebanyak 309 Siswa Korban Banjir Longsor Tanggamus 
Menerima Bantuan Paket Seragam LAZDAI Lampung

dan Hidaya Foundation

Tanggamus, 29 Januari 2020. LAZDAI Lampung sinergi Hidaya Foundation (NGO 
Internasional) salurkan amanah dari para donatur berupa 309 stel seragam sekolah untuk para 
siswa korban banjir longsor beberapa hari lalu. Acara berlangsung di Balai Pekon (desa) Sedayu 
Semaka Tanggamus Lampung. 

Hadir memberi sambutan pada acara tersebut Direktur LAZDAI Yusuf Effendi, Sekretaris 
Camat, dan diakhiri do'a tokoh masyarakat Ustadz Akhmadi Sumaryanto.  Para siswa dengan 
didampingi relawan lokal (Pak Elli S) dan para gurunya menyampaikan terimakasih yang 
mendalam kepada para donatur karena dengan bantuan seragam tersebut dapat menggantikan 
seragam lama mereka yang telah rusak dan kotor karena bencana air dan tanah longsor. 

Semoga sinergi LAZDAI-Hidaya Foundation selalu membawa berkah bagi para dhuafa yang 
membutuhkan khususnya di wilayah terdampak bencana kemanusiaan. Aamiin  q

Bandarlampung, 15 Januari 2020. Demi 
memperdalam materi Digital Marketing,RPD 
LAZDAI bekerjasama dengan AMIK DCC 
belajar database MySQL, dan Digital 
marketing dengan dosen pemateri diajarkan 
oleh pak Haviz dan atau Ifo Wahyu P.  q

Bandar lampung,  Minggu,  26 
Januari 2020. Alhamdulil lah berkat 
dukungan donasi dari bapak dan ibu, akhir 
Januar i  la lu  LAZDAI  menya lurkan 
Beasiswa Procermat dengan penerima 
manfaat 30 orang siswa-siswi SMP, 20 
orang Siswa-Siswi SMA, dan 10 orang 
Mahasiswa. q

B a n d a r l a m p u n g ,  1 0 
Februari 2020. Selesai melalui 
tahapan pembelajaran pola 
dasar menjahit selama 5 bulan, 
kini para siswi RPD Menjahit 
memasuki tahapan magang (10/ 
02/2020). 

Sebanyak 10 orang siswi 
RPD telah di berangkatkan ke 
lokasi magang. Ada 4 lokasi yang 
menjadi tempat magang yaitu 
Konveksi Dimas, Griya Aisyah, 
Elly Konveksi, dan Nusan Kon-
veksi.

Nelvi sebagai wali kelas 
menjahit menuturkan bahwa 
salah satu tujuan dari magang ini 
adalah untuk memaksimalkan potensi siswi. Menjahit bukan hanya sekedar faham teori dasar dan 
pola-pola menjahit, oleh karenanya para siswi ini di haruskan mengikuti program magang, supaya 
potensi mereka bisa di maksimalkan.

“karena secara tidak langsung mereka sudah dilatih untuk bekerja” ucap Nelvi.  q

PROGRAM LAZDAI



Perdalam Digital Marketing, 
LAZDAI jalin kerjasama 

dengan AMIK DCC Lampung

LAZDAI cairkan Beasiswa 
Procermat untuk SMA dan PT

Setelah 4 Bulan Belajar, LAZDAI Hantarkan Siswi Menjahit Magang

 

Sebanyak 309 Siswa Korban Banjir Longsor Tanggamus 
Menerima Bantuan Paket Seragam LAZDAI Lampung

dan Hidaya Foundation

Tanggamus, 29 Januari 2020. LAZDAI Lampung sinergi Hidaya Foundation (NGO 
Internasional) salurkan amanah dari para donatur berupa 309 stel seragam sekolah untuk para 
siswa korban banjir longsor beberapa hari lalu. Acara berlangsung di Balai Pekon (desa) Sedayu 
Semaka Tanggamus Lampung. 

Hadir memberi sambutan pada acara tersebut Direktur LAZDAI Yusuf Effendi, Sekretaris 
Camat, dan diakhiri do'a tokoh masyarakat Ustadz Akhmadi Sumaryanto.  Para siswa dengan 
didampingi relawan lokal (Pak Elli S) dan para gurunya menyampaikan terimakasih yang 
mendalam kepada para donatur karena dengan bantuan seragam tersebut dapat menggantikan 
seragam lama mereka yang telah rusak dan kotor karena bencana air dan tanah longsor. 

Semoga sinergi LAZDAI-Hidaya Foundation selalu membawa berkah bagi para dhuafa yang 
membutuhkan khususnya di wilayah terdampak bencana kemanusiaan. Aamiin  q

Bandarlampung, 15 Januari 2020. Demi 
memperdalam materi Digital Marketing,RPD 
LAZDAI bekerjasama dengan AMIK DCC 
belajar database MySQL, dan Digital 
marketing dengan dosen pemateri diajarkan 
oleh pak Haviz dan atau Ifo Wahyu P.  q

Bandar lampung,  Minggu,  26 
Januari 2020. Alhamdulil lah berkat 
dukungan donasi dari bapak dan ibu, akhir 
Januar i  la lu  LAZDAI  menya lurkan 
Beasiswa Procermat dengan penerima 
manfaat 30 orang siswa-siswi SMP, 20 
orang Siswa-Siswi SMA, dan 10 orang 
Mahasiswa. q

B a n d a r l a m p u n g ,  1 0 
Februari 2020. Selesai melalui 
tahapan pembelajaran pola 
dasar menjahit selama 5 bulan, 
kini para siswi RPD Menjahit 
memasuki tahapan magang (10/ 
02/2020). 

Sebanyak 10 orang siswi 
RPD telah di berangkatkan ke 
lokasi magang. Ada 4 lokasi yang 
menjadi tempat magang yaitu 
Konveksi Dimas, Griya Aisyah, 
Elly Konveksi, dan Nusan Kon-
veksi.

Nelvi sebagai wali kelas 
menjahit menuturkan bahwa 
salah satu tujuan dari magang ini 
adalah untuk memaksimalkan potensi siswi. Menjahit bukan hanya sekedar faham teori dasar dan 
pola-pola menjahit, oleh karenanya para siswi ini di haruskan mengikuti program magang, supaya 
potensi mereka bisa di maksimalkan.

“karena secara tidak langsung mereka sudah dilatih untuk bekerja” ucap Nelvi.  q

PROGRAM LAZDAI



Melalui LAZDAI, lembaga HASMI dan Yamusa salurkan 
800 kg beras dan 250 mushaf Al-Qur'an untuk kaum dhu'afa 

dan ponpes Al Qur'an di Lampung

Relawan LAZDAI Bagi Nasi ke Korban Banjir Kaliawi 

Lengkap, kini seluruh amil LAZDAI LAMPUNG 
Alhamdulillah telah Lulus Sekolah Amil FOZ

Lampung,  23 Februar i  2020 
Lembaga Amil Zakat Dompet Amal Insani 
( L A Z D A I )  L a m p u n g  m e n d a p a t 
kepercayaan dari lembaga HASMI dan 
Yamusa Bogor untuk penyaluran beras 
dan Al Qur'an. Dalam waktu sepekan, 
alhamdulillah amanah telah tertunaikan di 
5 (lima) kabupaten/kota se Lampung yakni 
Metro, Lampung Selatan, Lampung Timur, 
Bandar Lampung, dan Pesawaran.  
Adapun penerima manfaat (PM) beras 
tercatat para muallaf dan dhuafa, 
sedangkan untuk beras adalah anak-anak 
santri penghafal Qur'an seperti Cahaya 
Qur'an, Umniyati, Al Ihsan, Muttaqin, MHA 
dan guru-guru Al Qur'an yang mem-butuhkan. 

Dan ternyata masih banyak di 10 daerah/kabupaten lain yang membutuhkan. Oleh karenanya 
peluang donasi masih diharapkan. LAZDAI mengucapkan terimakasih kepada donatur HASMI dan 
YAMUSA semoga jelang Ramadhan, mendapatkan amanah kembali untuk penyaluran di 
Lampung. jazaakumullah khairan ahsanul jaza. q

 

L A Z D A I  P E D U L I . 
Hujan yang mengguyur 
daerah bandar Lampung 
sejak Rabu malam tanggal 
12 Januari 2020 meng-
akibatkan Aliran sungai di 
Kaliawi meluap. Akibatnya 
daerah yang terletak di 
sam-ping sungai terendam 
banjir, salah satunya adalah 
RT 16 Kal iawi  Bandar 
Lampung. (13/01/2020) 

Banjir terjadi 2 kali ber-
turut-turut, banjir pertama 
terjadi saat hujan pada 
pukul 20.00 WIB, dan kedua 
saat hujan dari pukul 3 dini 
har i  h ingga pagi  har i . 
Informasi yang diterima 
oleh tim Lazdai adalah banjir pertama yang terjadi pada pukul 20.00WIB melalui kiriman gambar 
rumah warga yang terendam banjir di WAG yg di kirim oleh salah satu relawan Lazdai.

Menyikapi bencana tersebut pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2020 Tim Lazdai dan 
Relawan Lazdai segera turun kelokasi untuk berbagi nasi bungkus dan air minum kepada para 
warga. 

Dari pantauan Amin salah satu TIM dan Relawan lazdai memang daerah ini sangat rawan, 
karena lokasi nya memang sangat dekat dengan sungai dan lebih rendah. "daerah ini merupakan 
langganan banjir, apalagi kalau hujannya 2 jam lebih dengan intensitas deras maka daerah RT 16 
Kaliawi sudah pasti terkena luapan air sungai Kaliawi, dan kami sudah mengajukan kepada 
pemerintahan kota untuk melakukan pendalaman sungai supaya ketika hujan air sungai tidak 
meluap". Ucap Bu RT ketika di mintai keterangan LAZDAI PEDULI.  q

Bandarlampung, 18 Feb-
ruari 2020. Alhamdulillah seluruh 
amil LAZDAI pada tengah Februari 
2020 lalu telah mengikuti dan lulus 
Sekolah Amil yang diselengga-
rakan oleh Forum Zakat (FOZ) 
wilayah Lampung. 

Adapun kelulusan Sekolah 
Amil ini sendiri merupakan pra 
syarat untuk mengikuti Sertfikasi 
Amil mulai dari Tingkat Dasar, 
Menengah dan Ahli. Alhamdulillah 
LAZDAI Lampung salah satu 
amilnya ada yang telah mendapat-
kan sertifikasi standar BNSP. 
Selamat.

q
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q



Wakaf City, LAZDAI Terima Kunjungan 
Tim Kemenag Bandarlampung

LAZDAI terima bantuan 2 unit PC untuk 
Sekolah Komputer Gratis

Yayasan Mutiara Umat Lampung – Lambar sinergi 
Ramadhan dengan LAZDAI Lampung

LAZDAI dan JSIT bantu korban banjir Teluk Bandarlampung

 

Bandarlampung, 18 Februari 2020. LAZDAI  
Lampung tengah Februari 2020 menerima kunjungan 
dalam rangka Sosialisasi rencana Launching Wakaf 
City dan Sinergi program LAZ dengan  Program 
kemenag. Tim kemenag dipimpin oleh Bapak Sulaiman 
Bardan dan diterima oleh Prihtiono (MO LAZDAI), dan 
para Manager.  q

Bandarlampung, 18 Maret 2020. Dukungan sekolah 
Komputer Gratis tidak hanya dari lembaga seperti AMIK 
DCC, tapi juga dari perseorangan. Alhamdulillah LAZDAI 
tengah Maret lalu mendapatkan sumbangan 2 unit PC untuk 
sekolah Komputer gratis dari salah seorang dermawan. Hal 
ini sangat bermanfaat mengingat kondisi PC dan komputer 
di laboratorium sangat kurang. Semoga Allah berkahi harta 
dermawan ini. Aamiin. (mohon maaf atas permintaan beliau, 
foto sengaja di blur-kan )  q

Bandarlampung, 28 Februari 2020. Yayasan Mutiara 
Ummat Lampung yang dipimpin oleh Bapak Herdizal 
Rianda, S.Pd akhir Februari 2020  lalu memilih Lembaga 
Amil Zakat Dompet Amal Insani (LAZDAI) LAMPUNG dalam 
pengh impunan ,  penge lo laan ,  penya lu ran  dan 
pemberdayaan ZiSWAF selama ramadhan. Semoga 
sukses dan membawa keberkahan. Aamiin. q

Bandarlampung, 30 Maret 2020. Hujan 
deras yang mengguyur wilayah Bandar 
Lampung sore (30/3) sejumlah wilayah di Teluk 
Betung mengalami Banjir, salah satu daerah 
yang terdampak ada di Kelurahan Sukamaju.

“Sebagian besar rumah yang berada di 
sekitar sungai tergenang banjir. Saat ini banjir 
sudah mulai surut. Namun beberapa warga 
masih mengungsi di kantor kelurahan,” kata 
Zakaria melalui pesan suara WhatsApp

Akibat banjir ini juga mengakibatkan 
penutupan lalu lintas dari dan arah Teluk 
Betung. Warga yang mengungsi sangat butuh 
bantuan pangan sementara smpai kondisi 
pulih kembali. Alhamdulillah tim LAZDAI 
bersama JSIT Lampung sudah turun ke lokasi 
memberikan bantuan sembako dan nasi 
bungkus untuk warga terdampak sehingga 
warga bisa melanjutkan aktivitas bersih-bersih 
rumah dan drainase yang juga di bantu BPBD 
Kota Bandar Lampung. Bantuan yang masih di 
butuhkan antara la in:  Nasi  bungkus, 
Sembako, Makanan siap saji, Pakaian, Alat 
tulis sekolah, Seragam sekolah, Semoga para 
dermawan bisa saling bahu membantu 
saudara yang sedang kesulitan.  q

Bahagia Bersama Ramadhan, JSIT Indonesia Wilayah Lampung 
Gandeng Lazdai Kerjasama Ziswaf Ramadhan

Bandarlampung, 06 April 2020 . Jaringan 
Sekolah Islam Terpadu (JSIT) Indonesia 
Wilayah Lampung yang membawahi 83 
sekolah IT se-Lampung, jelang Ramadhan 
tahun 1441 H ini menggandeng Lembaga Amil 
Zakat Dompet Amal Insani (LAZDAI) untuk 
kerjasama proyek kebaikan. 

Hal ini disampaikan oleh Ketua Umum 
JSIT Indonesia Wilayah Lampung Zulkarnain 
HK, S.Ag, “ Kami bekerjasama dengan 
siapapun yang mengelola proyek kebaikan, 
dan kami memilih LAZDAI Lampung”.  

Hal senada juga disampaikan oleh 
Direktur Umum LAZDAI Lampung, H. Yusuf 
Effendi, SE,” Kami sangat berterimakasih 
kepada JSIT Lampung, dan ini adalah amanah 
kepada kami. Kita juga sebelumnya telah 

bekerjasama dalam Aksi kepedulian Covid 19 
berupa D is t r ibus i  Handsan i t i ze r  dan 
Penyemprotan Desinfektan untuk Sekolah IT di 
daerah, dan pada Ramadhan tahun ini yang 
kebetulan bertema” Bahagia Bersama 
Ramadhan” kita akan lakukan pelayanan 
kepada para mustahik lebih banyak lagi 
insyaAllah “. Kerjasama ini dituangkan dalam 
bentuk Penandatangan MoU (memorandum of 
understanding) antar kedua pihak, dan diakhiri 
dengan foto bersama para Manager dan 
Koordinator. 

Semoga  A l l ah  SWT member i kan 
keberkahan kepada JSIT sebagai pengelola 
lembaga pendidikan dan memberikan 
kemudahan kepada LAZDAI Lampung dalam 
menjalankan amanah para donatur. Aamiin  q
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Bandar Lampung (25/03/2020) . 
Semakin mahal dan dibutuhkannya masker 
karena dampak Covid19, siswa kelas 
menjahit gratis program RPD Lembaga Amil 
Zakat Dompet Amal Insani (LAZDAI) 
berinisiatif untuk membuat masker sendiri dari 
bahan kain. "Ini untuk masyarakat dhuafa 
yang butuh masker namun tidak bisa membeli 
karena karena masker sudah langka dan 
mahal. 

RPD merupakan salah satu program 
pemberdayaan dana Zakat, Infaq dan 
Sodaqoh (ZIS) untuk meningkatkan keterampilan anak-anak yatim dhuafa.Terimaksih para donatur 
yang sudah mendukung program ini selama ini." tutur Prihtiono, didampingi oleh Nelvi Yarni Manager 
RPD Tata Busana. 

Memberdayakan keterampilan anak-anak yang sudah dilatih di RPD tidak hanya untuk mencari 
kerja atau berusaha mandiri di bidangnya tapi juga berkontribusi untuk saling membantu, karena pada 
dasarnya siswa RPD adalah mata rantai kebaikan yang terus berputar menyampaikan kebaikan.  q

Khitanan Massal & Pembagian Paket Yatim

Cegah Covid-19, Siswa Menjahit LAZDAI membuat 
500 masker kain untuk dibagikan ke Warga

LAZDAI Salurkan Paket Pangan 
Amanah Donatur 

Bandarlampung 16 April 2020. , Alhamdu-
lillah kamis (16/4) LAZDAI, Pondok Pesantren 
Nurul Ummah dan MTXL mengadakan khitanan 
massal yang bertempat di ponpes Nurul 
Ummah. 

Sebanyak 10 anak yatim dsn dhuafa ikut 
dalam khitanan massal ini. Selain itu mereka 
juga dibagi paket Yatim berupa pakaian dan 
santunan. Hadir pula pada acara ini tokoh 
masyarakat Agus Djumadi anggota DPRD.  

Acara ini bertujuan untuk syiar sosial dan 
membahagiakan anak yatim dan dhuafa dengan 
khitan gratis plus diberikan hadian/santunan.

Semoga kegiatan ini bermanfaat dan dapat 
membahagiakan anak yatim.  q

Bandarlampung, 26 April 2020. Kondisi pandemi 
Covid19, membuat banyak keluarga terdampak secara 
ekonomi termasuk pangan. Alhamdulillah dukungan 
donatur untuk program paket pangan mengalir, untuk 
kalangan menengah ke bawah seperti tukang, pedagang 
harian, ojol, tukang becak, dll. 

Semoga Allah berkahi harta para dermawan.  
Aamiin.  q
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LAZDAI Semprot Desinfektan di 90 Titik Fasilitas Umum LAZDAI Beri Bantuan Sembako untuk 220 KK Dhuafa 
Terdampak Covid-19

PEDULI TIM MEDIS, LAZDAI Lampung Salurkan Bantuan HF 
Berupa APD, Masker dan Paket Pangan ke RS Rujukan Covid19

LAZDAI LAMPUNG distribusikan dan bagi Hand Sanitizer
 ke warga, masjid dan sekolah

 

 

 

Lampung. Lembaga Amil Zakat Dompet Amal Insani 
(LAZDAI) melaksanakan kegiatan penyemprotan 
Desinfektan di sejumlah tempat di Bandar Lampung. 
Selain melaksanakan kegiatan penyemprotan 
desinfektan guna mencegah penyebaran virus corona 
(covid-19). Program ini merupakan bentuk kontribusi 
Masyarakat bersama LAZDAI dalam upaya menjaga 
ketahanan pangan dan kesehatan bagi masyarakat 
terdampak Pendemi corona. Penyemprotan tersebut 
diantaranya :
-  30 Maret 2020. Bandarlampung : Kantor LAZDAI
-  30 Maret 2020. Lampung Selatan : Ponpes Sabilul 

Mustofa
-  30 Maret 2020. Bandarlampung : bersama GASPOLL 

lakukan penyemprotan ke Perumahan Way Halim
-  2 April 2020 : Penyemprotan ke sekolah jejaring JSIT 
-  5 April 2020 : Penyemprotan ke lingkungan Kelurahan Gedong Air.  q

Lampung. Lembaga Amil Zakat Dompet Amal Insani (LAZDAI) selain mendistribusikan juga 
membagikan Hand Sanitizer kepada warga dan masjid yang membutuhkan Program ini 
merupakan bentuk kontribusi Masyarakat bersama LAZDAI dalam upaya menjaga ketahanan 
pangan dan kesehatan bagi masyarakat terdampak Pendemi corona.  q

 

Bandar Lampung, Senin (6/4) 
Lembaga Amil Zakat Dompet Amal 
Insani (LAZDAI) bekerjasama 
dengan Yayasan Iman dan Yayasan 
Nabbay Hanggum, melaksanakan 
penyaluran paket sembako kepada 
masyarakat  Bandar Lampung yang 
terdampak kebijakan terkait Covid-
19. 

Kegiatan ini dilaksanakan un-
tuk menjaga ketahanan pangan ke-
luarga dhuafa akibat dari penerapan 
kebijakan Work From Home atau 
kerja dari rumah. Dampak dari ke-
bijakan tersebut diantaranya me-
nurunkan jumlah pendapatan pe-
dagang-pedagang kecil, ojek dan 
lainnya yang mengakibatkan berku-
rangnya jumlah orang yang keluar 
rumah. 

Paket sembako yang terdiri da-
ri beras, minyak dan telur diantarkan 
secara langsung oleh relawan 
LAZDAI ke rumah-rumah dhuafa 
penerima manfaat. 

Harapannya kegiatan ini bisa 
terus dilaksanakan untuk menjaga 
ketahanan pangan masyarakat di 
tengah musibah pendemi covid-19.

Bandar Lampung (11/4), Sebagai wujud perhatian dan terimakasih kepada tim medis sebagai 
garda terdepan dalam menjalankan misi kemanusiaan melawan Virus Covid-19, Lembaga Amil 
Zakat Dompet Amal Insani (LAZDAI) Lampung berkolaborasi dengan NGO Hidaya Foundation 
memberikan support kepada tenaga medis berupa 
APD (Alat Pelindung Diri) dan paket pangan/sembako 
dengan rincian 250 pcs APD hazmat, 5.000 pcs 
masker dan 250 paket pangan untuk tenaga kerja 
sukarela (TKS) Rumah Sakit rujukan yaitu RS Abdul 
Moeloek Lampung.

Bantuan simbolis diserahkan oleh dr.Faisol 
(Hidaya Fundation) dan Ust. Yusuf Efendi (LAZDAI) 
diterima oleh dr. Elitha M Utari MARS (Direktur Bagian 
Umum RSAM). Semoga bermanfaat dan semangat 
untuk tim medis dan menjadi wasilah penyelamat diri 
dari wabah Covid-19. "kita patut ucapkan terima kasih 
kepada tim medis sebagai garda terdepan penang-
gulangan wabah Covid-19 ini" kata Yusuf Effendi 
direktur LAZDAI.  q
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Zakat Dompet Amal Insani (LAZDAI) Lampung berkolaborasi dengan NGO Hidaya Foundation 
memberikan support kepada tenaga medis berupa 
APD (Alat Pelindung Diri) dan paket pangan/sembako 
dengan rincian 250 pcs APD hazmat, 5.000 pcs 
masker dan 250 paket pangan untuk tenaga kerja 
sukarela (TKS) Rumah Sakit rujukan yaitu RS Abdul 
Moeloek Lampung.

Bantuan simbolis diserahkan oleh dr.Faisol 
(Hidaya Fundation) dan Ust. Yusuf Efendi (LAZDAI) 
diterima oleh dr. Elitha M Utari MARS (Direktur Bagian 
Umum RSAM). Semoga bermanfaat dan semangat 
untuk tim medis dan menjadi wasilah penyelamat diri 
dari wabah Covid-19. "kita patut ucapkan terima kasih 
kepada tim medis sebagai garda terdepan penang-
gulangan wabah Covid-19 ini" kata Yusuf Effendi 
direktur LAZDAI.  q



Hidaya Foundation Gandeng LAZDAI Salurkan APD 
Hazmat dan Masker untuk RSUD AHMAD YANI Metro

Dedikasi untuk Negeri Bank BI Salurkan 
Paket Pangan Plus Lewat LAZDAI Lampung

LAZDAI dan Abdul Hakim Tebar Kebahagiaan 

LAZDAI Terima Amanah 25 Pasang Hazmat Dari Pegawai ASN

Hidaya Foundation-LAZDAI Salurkan Masker N95, KN95

Metro, 17 April 2020. Alhamdulillah tim LAZDAI 
berkesempatan berkunjung ke RSUD Jend. Ahmad 
Yani Kota Metro untuk menyalurkan bantuan dr donatur 
berupa APD (Alat Pelindung Diri) yang terdiri 40 paket 
Hazmat dan 750 pcs masker. 

Bantuan diberikan langsung oleh Bapak Prihtiono 
(LAZDAI) dan di terima oleh dr. Tresnawaty dari 
manajemen RSUD Ahmad Yani. Bantuan ini diberikan 
atas kedermawanan donatur Hidaya Fundation yg 
merupakan salah satu lembaga sosial kemanusiaan 
masyarakat Muslim di USA. 

Hadir pada kesempatan tersebut Pak Khusaeni 
(tokoh anggota DPRD Metro). Semoga donasi yang 
diberikan bs bermanfaat untuk tim medis di RSUD 
AHMAD YANI. Dan terpenting semoga wabah covid-19 
segera berakhir. Aamiiin.  q

Bandar lampung ,  25  Apr i l  2020 . 
Bertempat di Loby Gedung Bank Indonesia (BI) 
Lampung, Kepala KPW BI Lampung Budiharto 
Setyawan menyampaikan sambutan kepedulian 
Bank Indonesia kepada keluarga terdampak 
ekonomi karena pandemi Covid-19 di hadapan 
Lembaga Sosial, FOSSEI dan Alumni KAGAMA. 
Salah satunya lembaga sosial tersebut adalah 
LAZDAI Lampung. 

"Harapannya adalah keluarga terdampak 
yang belum sama sekali mendapatkan bantuan 
bisa terbantu dengan program ini, dan 
terimakasih kepada Lembaga dan Komunitas 
yang membantu distribusinya, semoga Allah 
SWT memberkahi kita semua.aamiin" 

Ucapan terimakasih atas kepercayaan juga 
disampaikan oleh Prihtiono mewakili manaje-
men LAZDAI, "Semoga BI semakin berkah, 
keluarga dhuafa terbantu dan pandemi ini 
segera berlalu aamiin".

Bagi pihak lain yang akan berkontri-busi 
dalam kebaikan Ramadhan, Insyaa Allah 
LAZDAI LAMPUNG siap berkolaborasi. 

www.lazdaipeduli.org  q

Lembaga Amil Zakat Dompet Amal Insani 
(LAZDAI) Lampung bersama Dewan Pembina 
Yayasan Lazdai Lampung Abdul Hakim, berbagi 
kebahagiaan kepada pedagang jalanan, 
pengemudi ojek online, tukang parkir, dan 
petugas sokli di bandar lampung, Rabu (22/04). 

Abdul Hakim mengatakan kegiatan sosial 
seperti ini sangat membantu bagi mereka yang 
terdampak oleh pandemi Covid-19. " Pandemi 
covid-19 ini sangat berdampak bagi mereka, 
sehingga bentuk perhatian kepada mereka 
sangat dibutuhkan, terlebih sebentar lagi akan 
masuk bulan Ramadhan." Ujarnya. 

Abdul Hakim juga mendorong kepada 
pemerintah pusat dan daerah agar bantuan ke 
masyarakat bisa tepat sasaran. "Bantuan ke 
masyarakat harus segera diturunkan, dan 
pelaksanaannya harus tepat sasaran, jangan 
sampai ada masyarakat kecil terdampak yang 
tidak mendapat bantuan" tegas senator 
Lampung tersebut. 

Abdul  Hakim dan relawan LAZDAI 
membagikan 100 nasi kotak dan 300 masker. 
Menurut LAZDAI melalui Nurhandoyo, pihaknya 

terus akan bergerak menyalurkan bantuan 
donatur kepada pihak-pihak yang membutuh-
kan, seperti bantuan APD kepada tenaga 
kesehatan, bantuan pangan, dan lain-lain. 

"Kami berharap masyarakat agar bisa 
mengeluarkan zakat infak shodaqohnya dari 
awal Ramadhan, sehingga bisa segera kami 
distribusikan" pungkas Nurhandoyo.

q

Bandarlampung, 20 April 2020. Kepercayaan 
diberikan kepada Tim LAZDAI, tengah April lalu 
mendapatkan amanah 25 pcs APD HAZMAT dari Ibu 
Endang Hari (pegawai ASN Keuangan)untuk 
disalurkan kepada Puskesmas yang membutuhkan. 

Bantuan disampaikan oleh Duta Zakat Ibu Roch 
Soeparwati dan diterima oleh ibu Nelvi (LAZDAI). 
Semoga donasi yang diberikan bs bermanfaat untuk tim 
medis.  q
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NASEHAT

 

Senyum Ramadhan, IBI DARMAJAYA dan NABBAY HANGGUM 
Salurkan Paket Pangan Lewat LAZDAI Lampung

Bandarlampung, 25 April 2020. 
Bertempat secara terpisah, IBI Darmajaya 
yang dipimpin oleh H. Firmansyah me-
nyalurkan 100 paket pangan ke keluarga 
terdampak Covid-19. Acara berlangsung di 
Masjid IBI Darmajaya dan dihadiri oleh 
Rektor H Firmansyah dan ust Suratno 
panitia. Serah terima oleh Prihtiono 
(LAZDAI).

Di tempat terpisah, Komunitas Sosial 
Nabbay Hanggum yang dipimpin oleh Ibu 
Oktaviantimala juga mempercayakan dan 
berkolabaorasi dengan LAZDAI Lampung 
penyaluran kepada keluarga terdampak 
ekonomi karena pandemi Covid-19 . Se-
rah terima oleh Esa Efriyani. Harapannya 
adalah keluarga terdampak terbantu dan 
pandemi ini segera berlalu aamiin". 

Bagi pihak lain yang akan berkon-
tribusi dalam kebaikan Ramadhan, Insyaa-
Allah LAZDAI LAMPUNG siap berkolabo-
rasi. www.lazdaipeduli.org  q
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