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 Assalaamualaikum warahmatullah wabarakatuh 
Segala puji hanya bagi Allah, Tuhan yang menciptakan dan 

mengurus alam semesta ini. Shalawat dan salam semoga tetap 
tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad saw. 

Sahabatku, dalam waktu yang tidak terlalu lama, anak-anak, 
atau adik-adikmu akan melakoni aktivitas tahunan yang mungkin 
membuatmu khawatir dan cemas. Ujian Nasional kini memang menjadi 
sesuatu yang menakutkan. 

Dan yang lebih menakutkan sebenarnya adalah bagaimaan 
perilaku mereka ketika menghadapi ujian tersebut. Apakah mereka akan 
tetap menjaga kejujuran atau malah sebaliknya merusaknya dengan 
berbuat curang. 

Kecurangan dan kebohongan di masa kecil akan membuat 
mereka di masa depan lebih mudah berbohong dan berbuat curang. 

Rasulullah sendiri melarang keras umatnya untuk berbuat 
curang atau berdusta. Ketika seorang pembohong itu berbohong, berarti 
seakan-akan ia tidak yakin bahwa Allah itu sedang melihat dan menilai 
perbuatannya. 

Berikut ini ada 11 pengingat terkait jujur dan curang. Semoga 
bisa memberikan semangat kepada kita semua untuk senantiasa berbuat 
jujur dan menghindari kecurangan. Selamat mengambil pelajaran.

Wassalaamualaikum 

Salam Redaksi
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Dikisahkan di suatu waktu di 
sebuah daerah yang bernama Hudaibiyah, 
Rasulullah saw dan para sahabatnya tidak 
diijinkan oleh orang kafir untuk menuju 
Ka’bah. Dan ini tentu saja dirasakan berat 
dan menyakitkan oleh Rasulullah dan 
Sahabat. 

Tak seberapa lama kemudian 
lewatlah rombongan orang kafir untuk 
umrah. Maka beberapa sahabat berkata, 
“Lebih baik kita cegat saja orang-orang ini 
sebagaimana teman-temannya kafir telah 
mencegah kita masuk Mekkah.” 

Tapi Allah dan Rasul-Nya memiliki 
jawaban tersendiri. “Hai orang-orang yang 
beriman hendaklah kamu jadi orang-orang 
yang selalu menegakkan (kebenaran) 
karena Allah, menjadi saksi dengan adil. 
Dan janganlah sekali-kali kebencianmu 
terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu 
untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, 
karena adil itu lebih dekat kepada takwa. 
Dan bertakwalah kepada Allah, 
sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa 
yang kamu kerjakan.” (QS. Al Maidah: 8) 

Sahabatku, menegakkan 
kebenaran, keadilan dan kejujuran itu 
bukan karena kau telah didhalimi atau 
disakiti sehingga kau membalaskan rasa 
sakit itu. Tapi kau diminta Allah untuk 
menegakkan kebenaran dan keadilan itu 
karena Allah, bukan karena dirimu, 
keluargamu atau kepentinganmu. 

Dan orang-orang yang bisa 
konsisten menegakkan keadilan itu 
hanyalah orang-orang yang memang 
meniatkannya karena Allah. Mereka yang 
menegakkan keadilan karena Allah tidak 

memperhitungkan dunia, yang mereka 
perhitungkan adalah ridho Allah. 

Dan ketika ridho Allah yang 
diperhitungkan pastilah kebaikan yang akan 
dicapai oleh manusia. Karena terkadang 
bagi manusia, kebaikan bagi yang satu 
seringkali dinilai sebagai kedhaliman bagi 
yang lain. 

Tentang kedhaliman ini, Rasulullah 
saw pernah mengeluarkan sebuah 
pernyataan, “Bantulah saudaramu ketika ia 
berlaku dhalim atau didhalimi.” 

Maka sontak para sahabat 
bertanya, “Ya Rasulullah, ketika saudara 
kami didhalimi pastilah kami membantu, 
tapi bila ia adalah pelaku kedhaliman, 
bagaimana mungkin kami membantunya?” 
Rasulullah kemudian menjawab, “Cegah 
dan hentikan saudaramu itu dari berbuat 
dhalim, dan itulah bantuan yang sesuai bagi 
dirinya.”

Sahabatku, berlaku adil, mencegah 
dan menghentikan kedhaliman adalah 
sesatu yang menjadi ciri orang yang 
bertakwa. Namun agar kau tidak tergelincir 
dalam menegakkannya, ingatlah selalu agar 
memperbaharui niatmu. 

Jangan kau menegakkan keadilan 
dan kejujuran karena ingin populer, 
mendapatkan simpati dan dukungan. 
Perilakumu menjaga kejujuran juga jangan 
kau sangkutkan dengan keuntungan dunia. 
Karena alasan-alasan dunia itu akan 
membuat jujur dan adilmu sementara.  

Jadikanlah Allah sebagai satu-
satunya alasanmu menegakkan keadilan. 

Wallahu a’lam 

Hanya Karena Allah Saja Jujur Hanya Karena Allah Saja Jujur 
dan Adil Akan Bertahandan Adil Akan Bertahan
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Sehingga kau mengira bahwa kau bisa saja 
melakukan apa pun yang kau suka.

Bila memang demikian yang kau 
kira, cobalah hentikan tumbuhnya 
rambutmu, hentikan melemahnya 
tubuhmu. Pastilah kau tidak bisa 
melakukannya. Karena memang ia bukan 
milikmu. 

Tubuhmu, hidupmu, keluargamu, 
hartamu, semua itu bukan milikmu. Semua 
itu hanya titipan semata dari Yang Maha 
Kuasa. Dan oleh karenanya, Dialah yang 
lebih berhak menentukan untuk apa 
sebaiknya titipan yang diberikan 
kepadamu. 

Semua titipan itu pada saatnya 
akan diminta pertanggungjawabannya. Kau 
gunakan untuk apa tubuhmu? Sudahkan 
kau mendidik keluargamu untuk taat 
kepada Allah? Bagaimana kau 
mendapatkan dan membelanjakan 
hartamu? 

Karena ia bukan milikmu, tidak 
pantas kau bersikap seolah-olah kaulah 
yang berhak menentukan kegunaannya. 
Karena ia hanya titipan kepadamu, sudah 
sepantasnya kau menggunakannya sesuai 
dengan arahan pemberi titipan itu. 

Sahabatku, gunakanlah semua itu 
sesuai dengan aturanNya. Berbuatlah adil 
dan jujur denganNya. Karena 
sesungguhnya semua itu bukan milikmu. 
Allah Sang Pemilik Segala menitipkannya 
kepadamu. 

Gunakanlah semua itu dengan 
bijak untuk kebaikan dan kemanfaatan 
sebagaimana diminta oleh pemiliknya. 
Wallahu a’lam bish showaab. 

 

Sahabatku, tahukah kalian kisah 
Syu’aib dan kaumnya? Mereka termasuk 
dalam kaum yang telah diazab oleh Allah. 
Hal ini karena mereka menolak untuk 
mengikuti perintah Allah dan Nabi Syu’aib. 
Perintah yang termasuk di dalamnya 
adalah untuk berbuat adil dalam 
menimbang. 

Tapi yang menjadi pelajaran 
dalam kisah ini adalah alasan mereka 
menolak ajakan Syu’aib as. “Dan Syu'aib 
berkata: "Hai kaumku, cukupkanlah 
takaran dan timbangan dengan adil, dan 
janganlah kamu merugikan manusia 
terhadap hak-hak mereka dan janganlah 
kamu membuat kejahatan di muka bumi 
dengan membuat kerusakan.” 

Sisa (keuntungan) dari Allah 
adalah lebih baik bagimu jika kamu orang-
orang yang beriman. Dan aku bukanlah 
seorang penjaga atas dirimu" 

Mereka berkata: "Hai Syu'aib, 
apakah sembahyangmu menyuruh kamu 
agar kami meninggalkan apa yang 
disembah oleh bapak-bapak kami atau 
melarang kami memperbuat apa yang 
kami kehendaki tentang harta kami. 
Sesungguhnya kamu adalah orang yang 
sangat penyantun lagi berakal."   (QS. 
Huud: 85-87)

Sahabatku, ketahuilah bahwa 
alasan mereka menolak Syu’aib as adalah 
karena budaya dan egoisme mereka. Dua 
inilah yang sering menjadi penghambat 
masuknya iman dalam hati mereka. 

Seringkali kau menganggap bahwa 
hidup ini adalah hidupmu. Orang-orang 
yang kau cintai adalah milikmu. Dan harta 
benda yang kau miliki adalah milikmu. 

Apakah Kau Berpikir Apakah Kau Berpikir 
Semua Itu Milikmu?Semua Itu Milikmu?
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Sahabatku, sungguh Allah 
memang Maha Mengetahui. Dialah yang 
menciptakan manusia sehingga Dia jugalah 
yang paling memahami tentang seluk beluk 
manusia hingga ke dalam hatinya yang 
paling gelap. 

Allah tahu apakah seseorang itu 
benar-benar jujur atau tidak, apakah 
penampakannya sama dengan yang 
disembunyikannya. Allah paling tahu 
apakah ada sifat munafik pada diri 
seseorang atau tidak. 

Namun Allah memberikan tanda-
tanda supaya kita bisa mengenali sifat-sifat 
tercela ini sehingga kita bisa terhindar baik 
dari sifat-sifat itu maupun orang yang 
memilikinya. 

Yang pertama, bersumpah untuk 
kepentingan dunia. Mereka memang bukan 
orang yang mengharapkan ridha dari Allah, 
melainkan untuk dunia. Oleh karenanya 
mereka akan melakukan cara apapun untuk 
mendapatkan dunia itu. 

Bahkan dengan menggunakan 
sumpah mereka menunjukkan diri mereka 
seakan-akan adalah orang yang bisa 
dipercaya. Namun semua penampakan itu 
sebenarnya adalah tipu muslihat agar 
mereka mendapatkan dunia. 

Mereka itu menjadikan sumpah 
mereka sebagai perisai, lalu mereka 
menghalangi (manusia) dari jalan Allah. 
Sesungguhnya amat buruklah apa yang 
telah mereka kerjakan. (QS. Al 
Munaafiqun: 2) 

Yang kedua, ingin selalu 
menunjukkan kebaikan. Karena memang 
dalam diri mereka hanya dunia yang 
dikejar, dan mereka paling tahu bahwa 
hanya orang yang baik yang akan dipercaya 

oleh orang lain dalam masalah dunia. 
Oleh sebab itu mereka akan 

selalu mencari kesempatan untuk 
menunjukkan kebaikan dan kebagusan 
akhlak mereka. Banyak dilihat dan didengar 
orang adalah sarana mereka.  

Maka hal ini bisa kau lihat dari 
perbedaan mereka ketika ramai dan sepi. 
Bila orang yang jujur dan ikhlas tidak 
berbeda baik ketika ramai dan sepi, maka 
orang yang munafik lebih bersemangat 
ketika ramai dan akan menurun ketika sepi 
penonton. 

Dan apabila kamu melihat 
mereka, tubuh-tubuh mereka menjadikan 
kamu kagum. Dan jika mereka berkata 
kamu mendengarkan perkataan mereka..... 
(QS. Al Munaafiqun: 4)

Dan ketiga adalah ketika ada 
perintah untuk mengorbankan dunia, 
merekalah yang menunjukkan keengganan. 

Dalam dunia ini kebahagiaan 
selalu berdampingan dengan kesedihan, 
menang biasanya diawali dengan 
kekalahan. Dan kemenangan selalu 
berurutan setelah besarnya pengorbanan. 

Tapi bagi orang munafik, ketika 
mendapati saat-saat di mana harus 
mengorbankan dunia, maka kau akan 
mendapatinya mundur secara teratur. Yang 
ia inginkan adalah agar orang lain bersedia 
berkorban untuk kemenangannya. 
Sedangkan dia sendiri enggan untuk 
mengorbankan dunia yang dimilikinya. 

...... Mereka mengira bahwa tiap-
tiap teriakan yang keras ditujukan kepada 
mereka...... (QS. Al Munaafiqun: 4) 

Semoga Allah menjaga kita dari 
sifat-sifat tercela ini.  

Tiga Sifat ini Sahabatku!Tiga Sifat ini Sahabatku!
J a u h i l a h J a u h i l a h 
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Apakah manusia itu mengira 
bahwa mereka dibiarkan (saja) 
mengatakan: "Kami telah beriman", 
sedang mereka tidak diuji lagi? Dan 
sesungguhnya kami telah menguji orang-
orang yang sebelum mereka, maka 
sesungguhnya Allah mengetahui orang-
orang yang benar dan sesungguhnya Dia 
mengetahui orang-orang yang dusta. (QS. 
Al Ankabuut: 2-3)

Entahlah sahabatku, dua ayat di 
atas sepertinya terus menghantuiku. 
Apakah dua ayat itu juga menghantuimu? 
Tidakkah kau merasa takut dengan 
ujianNya? 

Kau mungkin sudah berulangkali 
mengucapkan syahadat. Dalam sehari 
semalam kau mengucapkan dan 
mendengarkannya berulang-ulang. Tapi 
mengucapkan dan mendengarkan itu beda 
dengan iman sebenarnya. 

Iman itu tidak cukup hanya 
diucapkan. Setelah diucapkan, ia juga harus 
tertanam dalam hati yang mengucapkan. 
Dan bukti bahwa iman itu menancap ialah 
dengan melihat perbuatan-perbuatan yang 
kau lakukan. 

Bila kau mengatakan sudah 
beriman, maka Allah akan menguji 
kebenaran ucapan imanmu. Karena 
mengucapkan itu mudah, beda dengan 
mengamalkan. 

Dan pengamalan itulah yang akan 
menjadi bukti apakah iman yang kau 
ucapkan itu benar-benar telah hadir dalam 
hati dan jiwamu atau belum. 

Karena sesungguhnya orang yang 
beriman itu ialah mereka yang hati, pikiran 
dan perbuatannya sama. Sama dalam 

membuktikan keimanan kepada Allah dan 
Rasul-Nya. 

Sementara bagi mereka yang bisa 
mengucapkan iman namun tak terlihat 
dalam amal perbuatannya, itulah yang 
disebut Allah sebagai orang yang munafik. 
(Na’udzubillah min dzalik)

Orang-orang munafik ini mengira 
bahwa Allah tidak tahu apa yang ada dalam 
hati mereka. Padahal Allah tahu apa yang 
mereka sembunyikan. Dan Allah juga yang 
akan mengungkapkan yang tersembunyi itu 
kepada orang-orang yang beriman. 

Bagi orang-orang munafik ini, 
kebohongan adalah sesuatu yang biasa dan 
wajar bahkan dibutuhkan. Karena mereka 
sendiri telah menipu diri mereka. Maka 
merekapun tidak akan merasa bersalah 
saat harus menipu orang lain. 

Orang-orang munafik ini akan 
senantiasa berbuat baik di muka banyak 
orang. Padahal sebenarnya mereka berbuat 
baik itu bukan untuk mencari ridho Allah 
melainkan pujian manusia

Berhati-hatilah sahabatku! Jangan 
sampai kau lengah! Perkuatlah 
keyakinanmu dengan ilmu dan amal. 
Jangan sampai kau melakukan perbuatan 
baik namun tertipu. 

Mereka tuli, bisu dan buta, maka 
tidaklah mereka akan kembali (ke jalan 
yang benar) (QS. Al Baqarah: 18)

Bukan petunjuk Allah yang tidak 
datang untuk memandu mereka, namun 
mereka sendiri yang tidak mampu 
menerima petunjuk itu. Karena mereka 
hanya mengharapkan dunia. Semoga Allah 
menjauhkan kita dari sifat munafik ini. 
Wallahu a’lam 

Pada KemunafikanPada Kemunafikan
Berhati-hatilah Berhati-hatilah 
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Sahabatku, kejujuran adalah 
sesuatu yang sangat mahal di masa-masa 
saat ini. Kau juga mungkin telah 
mengetahui atau bahkan mengalami 
secara langsung betapa berharga dan 
langkanya kejujuran. 

Tuntutan kebutuhan yang besar, 
keinginan hidup mewah, dan keengganan 
bekerja keras, membuat tindak 
kecurangan semakin merajalela. Tapi 
jangan kau tertipu sahabatku. Karena para 
pelaku kecurangan telah kehilangan 
sebuah keutamaan yang besar. 

Dari Abu Hurairah Radliyallaahu 
'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 
'alaihi wa Sallam pernah melewati sebuah 
tumpukan makanan. Lalu beliau 
memasukkan tangannya ke dalam 
tumpukan tersebut dan jari-jarinya basah. 
Maka beliau bertanya: "Apa ini wahai 
penjual makanan?". Ia menjawab: Terkena 
hujan wahai Rasulullah. Beliau bersabda: 
"Mengapa tidak engkau letakkan di bagian 
atas makanan agar orang-orang dapat 
melihatnya? Barangsiapa menipu maka ia 
bukan termasuk golonganku." Riwayat 
Muslim. 

Sungguh sebuah kerugian yang 
amat besar. Hilang dari umat Muhammad 
saw terlalu besar bila dibandingkan 
dengan keuntungan dunia yang tak 
seberapa. Keuntungan yang tak akan kita 
bawa menuju akhirat. 

Maka jangan kau lihat 
keuntungan dan harta itu dari yang 
tampak di depan mata saja. Tapi lihatlah 
lebih dalam, lihatlah ke masa depan yang 

pasti yakni akhirat. Apakah kau lebih 
mencintai banyaknya atau keberkahan dan 
ridho dari sebuah harta. 

Barang siapa mencintai harta 
karena banyaknya serta angan-angan 
untuk mendapatkan kemudahan dengan 
harta itu maka ia akan tertipu. Harta itu 
akan cepat berganti dan hilang. Bila Allah 
berkehendak menghilangkannya, tak butuh 
waktu lama untuk mengambilnya. 

Sebaliknya bila seseorang itu 
mencintai harta karena ingin mengharap 
berkah dan ridho Allah swt, ia akan 
menjaga betul kesucian diri dan hartanya. 
Ia yakin bahwa semua yang ada di dunia ini 
tunduk dan patuh pada Allah. Bila Allah 
telah memutuskan suatu perkara, tidak 
ada mustahil baginya. 

Keluarga yang sholih-shalihah, 
rumah yang nyaman, semangat ibadah 
yang tinggi, tetangga yang baik, bukankah 
semua ini hal-hal yang berharga yang tidak 
bisa kau dapatkan dengan harta, tapi 
dengan ridho dan berkah dariNya. 

Maka tunjukkan keaslian dalam 
diri dan daganganmu. Bila kau tak mampu, 
nyatakan saja bahwa memang kau tak 
mampu. Niscaya Ia akan memudahkanmu 
untuk meraih impian dengan apa yang kau 
mampu. 

Mungkin tidak banyak harta atau 
keuntungan yang kau raih. Tapi ketahuilah, 
harta itu tidak akan sanggup mengungguli 
berkah dan ridho Allah. Dan dua hal itulah 
yang akan menenangkanmu di dunia dan 
akhirat. Wallahu a’lam 

 tapi Berkah dan Ridho dari Nya. tapi Berkah dan Ridho dari Nya.
Bukan Banyaknya,Bukan Banyaknya,
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Hari Jum’at tanggal 8 Maret 2013 lalu, diresmikan program pembuatan  sumur 
bersih bantuan dari HAI UAE (Human Appeal International United Arab Emirates). Acara 
peresmian dihadiri waga masyarakat penerima manfaat program, beberapa tokoh 
masyarakat dan perwakilan dari PKPU Surabaya. 

Ustadz Imron Rosyidi selaku tokoh masyarakat desa Curah Cotok kecamatan 
Kapongan menyampaikan terima kasih kepada PKPU dan donatur yang ada di Uni Emirat 
Arab, karena masyarakat sekitar sangat membutuhkan bantuan pengadaaan air bersih. 
Dengan adanya sumur tersebut, masyarakat sangat terbantu untuk mendapatkan air 
bersih dengan mudah dan cepat.  

Sedangkan Siti Lutfiyah mewakili PKPU, menyampaikan agar warga masyarakat 
sekitar juga ikut menjaga dan merawat sumur yang sudah ada, agar manfaatnya bisa 
dirasakan juga oleh anak cucu kita. 

Di desa Curah Cotok, ada 3 titik lokasi pembuatan sumur, yakni di dusun Krajan, 
dusun Wringin dan dusun Sumber Gayam. Dari informasi yang didapatkan di lapangan, 
desa Curah Cotok merupakan desa yang kondisinya paling membutuhkan bantuan 
dibanding desa-desa lain di kabupaten Situbondo baik dari segi pendidikan dan 
perekonomian warganya.

Untuk penanggung jawab program, Samsuri, juga menyampaikan terima kasih 
atas kepercayaan dari PKPU dan berharap semoga program-program dari PKPU untuk 
masyarakat Situbondo tidak hanya berhenti dengan program sumur ini saja.

Semoga program ini menjadi pemicu semangat warga untuk memperbaiki 
kondisi ekonomi, sosial dan pendidikan mereka. 

Peresmian Program Bantuan 
Pengadaan Air Bersih - HAI UAE & PKPU

Giving
suplemen

  1434 H 9Jumadil Akhir



Sidoarjo, 7 Maret 2013 - Usaha berbasis industri rumah merupakan sektor ekonomi 
yang cukup banyak bermunculan saat ini. Salah satunya dapat diawali dari adanya program 
pemberdayaan masyarakat. Kelompok Usaha Bersama (Kube) Kerupuk Puli yang berada di 
Dusun Tambak Bulak ini adalah salah-satunya. Program ini  lahir dari kebutuhan masyarakat 
setempat untuk lebih mengembangkan usaha jenis makanan ringan yaitu krupuk puli. 
Potensi itulah yang ditangkap oleh CSR Pertamina DPPU Juanda. Dengan menggandeng 
PKPU, Pertamina DPPU Juanda terus berupaya untuk  ikut aktif dalam program peningkatan 
pemberdayaan masyarakat.

Sebagai momentum awal program ini, pada Kamis, 7 Maret 2013,  dilaksanakan 
Peresmian Program Pemberdayaan Masyarakat Kelompok Usaha Bersama Kerupuk Puli 
“Mekar Jaya”. Acara yang sesuai dengan lokasi program ini terletak di Dusun Tambak Bulak, 
Desa Tambak Rejo, Kecamatan Waru, Sidoarjo. 

Program Pemberdayaan ini tercetus ketika Pertamina DPPU Juanda menyadari 
bahwa usaha kerupuk puli yang sudah berjalan sejak tahun 2008 dan diawali sebagai usaha 
keluarga ini sebenarnya sangat bermanfaat bagi masyarakat. Hanya saja, kesulitan mereka 
terkait manajemen, perijinan dan modal membuat mereka tidak bisa mengembangkan 
usahanya. 

Dengan berbekal pengalaman bekerja sama dengan PKPU Surabaya yang juga 
melaksanakan program pemberdayaan masyarakat di Banyuwangi,  Pertamina bermaksud 
bekerjasama untuk membantu pengembangan usaha kerupuk puli ini. 

Dengan menggandeng PKPU Surabaya, Pertamina berharap masalah-masalah yang 
menghambat perkembangan usaha kerupuk puli yang diketuai oleh Bapak Masyhuri ini 
nantinya sedikit-demi sedikit sudah mulai terurai dan ditemukan jalan keluarnya. 

PKPU Surabaya sendiri sebagai Lembaga Kemanusiaan Nasional yang bertujuan 
untuk membangun kemandirian bagi masyarakat menyambut baik tawaran ini, karena 
program ini sesuai dengan visi dan misi PKPU. 

Semoga kerjasama ini semakin memberikan manfaat bagi semua pihak terutama 
masyarakat yang akan merasakan langsung dampak kerjasama untuk mengembangkan 
usaha kerupuk puli. 

Pertamina dan PKPU 
Kembangkan Usaha Kerupuk Puli
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SURABAYA - TK/KB Agripina memasuki usia 13 tahun. Milad ke-13 tahun tersebut 

dirayakan dengan berbagi kepada mereka yang membutuhkan. Guru dan wali murid 

bekerja sama dengan PKPU Surabaya mengadakan bakti sosial, Sabtu (16/3/2013).

Menurut Ketua Panitia Baksos sekaligus Kepala Sekolah TK Agripina, Ibu Siska, 

untuk kegiatan baksos ini sengaja diadakan untuk memperingati 13 tahun Agripina yang 

akan jatuh pada 20 Maret 2013. 

“Dalam kegiatan baksos ini, ada tiga kegiatan utama yang dilaksananakan. 

Pertama, adanya penjualan pakaian baik bekas maupun baru dengan harga murah. Kedua, 

penjualan sembako murah, dan ketiga adalah pengobatan gratis,” ujar Siska. 

Agripina yang telah menjadi mitra PKPU Surabaya dalam kegiatan program 

Tabung Peduli selama satu tahun ini ingin berbagi kepada masyarakat sekitar yang 

membutuhkan. Dan semua hasil penjualan yang dilaksanakan di baksos ini semuanya akan 

diserahkan melalui PKPU Surabaya untuk biaya program-program sosial kemanusiaan. 

Semoga kegiatan bakti sosial yang diadakan di TK Agripina, Jl Pandugo 202 Surabaya ini 

dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. (PKPU/Azwar Anas/Surabaya)

Giving
suplemen
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Berbagi dengan Sesama
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Surabaya, 26 Maret 2013 – XL dan PKPU Surabaya kembali bekerja sama untuk 
berbagi bersama masyarakat. Bukan Baksos atau pengobatan gratis sebagaimana yang 
telah dilaksanakan oleh XL sebelumnya, kali ini programnya berupa bazar sembako dan 
baju murah. 

Sembako murah yang telah disiapkan berjumlah 150 paket yang tiap paketnya 
terdiri atas 2 liter minyak goreng, 2 kg beras dan 1 kg gula pasir. Harga normal untuk paket 
ini adalah seharga Rp. 55.000. Namun para warga yang telah diberi kupon bisa 
mendapatkannya dengan harga Rp. 30.000 saja. 

Tidak hanya itu, telah disiapkan juga kurang lebih 300 potong baju layak pakai 
yang bisa didapatkan dengan harga antara Rp. 3000 sampai dengan Rp. 15.000. 

Lokasi baksos kali ini adalah di RT 6 RW 8 Keputih Tegal Timur Baru atau yang 
lebih dikenal sebagai Keputih Tinja. Wilayah ini memang dikenal sebagai lokasi 
pengolahan kotoran manusia di Surabaya. 

Di RT 6 RW 8 ini memang sebagian besar penduduknya tergolong tidak 
mampu. Para bapak sebagian besarnya bermata pencaharian sebagai pemulung dan 
pekerja serabutan. Dan karena itu para ibu juga harus bekerja sebagai buruh cuci dan 
kebersihan di area perumahan mewah sekitar tempat tinggal mereka. 

Selain permasalahan di atas, masih ada masalah lain seperti akses air bersih 
yang masih sulit didapatkan dan tanah tempat mereka mendirikan bangunan yang hingga 
sekarang masih belum jelas statusnya. 

Semoga dengan adanya bazar sembako dan baju murah ini, mereka bisa 
tersenyum karena bisa mendapatkan kebutuhannya dengan harga yang terjangkau. 

Dan tak lupa, semoga XL beserta PKPU tetap berusaha untuk membantu 
pemerintah memperbaiki kondisi sosial bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan. 

Bazar Sembako dan Baju Murah 
dari XL – PKPU bagi Keputih Tinja 
Bazar Sembako dan Baju Murah 
dari XL – PKPU bagi Keputih Tinja 
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Sahabatku, di antara semua ilmu 
tentang kehidupan, bagaimana Islam 
mengatur tentang kehidupan itu jauh lebih 
indah dan lebih sesuai bagi manusia. 
Karena Islam memang sengaja ditujukan 
untuk mengatur manusia.

Ketika Allah mengingatkan 
tentang orang-orang yang curang dalam 
timbangan, alasan-alasan yang 
mendukung bukanlah sebuah alasan yang 
bisa kau jumpai di dunia sebagaimana di 
buku-buku manajemen. 

Tidak, alasan Islam melarangnya 
bukan karena kau akan mengecewakan 
pelanggan dan membuatmu akan semakin 
dijauhinya. Bukan juga karena kecurangan 
itu akan mengurangi branding-mu. 

Alasannya jauh melebihi alasan-
alasan duniawi. Alasan yang muncul 
adalah karena akan ada akhirat setelah 
dunia ini. Dan semua yang kau lakukan 
akan dimintai pertanggungjawaban di 
sana. 

Bisa jadi kecurangan yang kau 
lakukan tak diketahui orang lain. Bisa jadi 
juga kecuranganmu tak sampai 
menurunkan brand-mu. Maka bila 
menghindari kecurangan adalah karena 
urusan dunia, sedikit tak akan terasa. 

Tapi Allah memberikan alasan 
yang jauh lebih besar dari itu semua. 
Kecelakaan besarlah bagi orang-orang 
yang curang. (yaitu) orang-orang yang 
apabila menerima takaran dari orang lain 
mereka minta dipenuhi, dan apabila 
mereka menakar atau menimbang untuk 
orang lain, mereka mengurangi. Tidaklah 
orang-orang itu menyangka, bahwa 

sesungguhnya mereka akan dibangkitkan, 
pada suatu hari yang besar, (yaitu) hari 
(ketika) manusia berdiri menghadap Tuhan 
semesta alam? (QS. Al Muthaffifiin: 1-6)

Kenapa kau tidak diperkenankan 
untuk berbuat curang? Karena kau akan 
dibangkitkan di akhirat. Sesuatu yang tidak 
banyak disadari oleh banyak manusia. Dan 
ketika dibangkitkan itu, kau akan 
menghadap Penciptamu. 

Sungguh itu adalah sesuatu yang 
sangat besar. Ketika kau ditanya asal harta 
yang kau dapatkan, apakah dengan 
kejujuran atau kecurangan, apa yang 
hendak kau katakan?

Sementara kau tidak lagi bisa 
berkata, buku catatan amalmu telah 
menunjukkan semuanya. Semua anggota 
tubuhmu juga menjadi saksi apa yang kau 
lakukan. Mereka hanya patuh pada 
Penciptanya. 

Maka inilah bimbingan Islam. Ia 
membuatmu taat dengan taat yang 
sepenuhnya. Bukan alasan dunia yang ia 
hadirkan untuk mengingatkan manusia. 
Karena dunia itu sementara. 

Ia mengingatkan manusia agar 
senantiasa ingat dengan akhirat dan 
Tuhannya. Bahwa dunia ini bukan tempat 
untuk melakukan apapun yang kau suka. 
Semua amalmu tercatat, terekam dan 
terdokumentasikan. Untuk menjadi bukti 
amal saat menghadapNya. 
Wallahu a’lam 

Bukan Karena Bukan Karena 
Alasan DuniaAlasan Dunia
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Memang semua itu dilandasi 
karena cinta. Bahkan sampai orang yang 
berbuat kejahatanpun ketika ditanya 
alasan mengapa ia melakukan kejahatan 
adalah karena cintanya. Entah kepada 
keluarga, harta, atau apapun. Intinya 
adalah karena cinta. 

Allah sendiri sudah menyatakan 
bahwa makhlukNya yang bernama 
manusia itu memang diciptakannya 
dengan banyak rasa cinta.

Dijadikan indah pada (pandangan) 
manusia kecintaan kepada apa-apa yang 
diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, 
harta yang banyak dari jenis emas, perak, 

 kuda pilihan, binatang-binatang ternak
dan sawah ladang. Itulah kesenangan 
hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat 
kembali yang baik (surga).(QS. Ali Imran: 
14)

Maka kau tidak perlu heran 
sahabatku bila ada yang tergila-gila dengan 
wanita, anak, harta baik berupa emas, 
uang, kendaraan, peternakan serta sawah 
dan kebun. Semua itu memang sudah 
menjadi tabiatnya manusia. 

Tapi tahukah kau bahwa itu hanya 
kesenangan yang ada di dunia. Dan semua 
yang di dunia itu cuma sementara. Selama 
ajalmu belum datang menjemputmu. Saat 
ia datang, semua kecintaanmu itu akan 
berpisah darimu. 

Oleh karenanya, Allah 
memberikan pilihan dengan adanya 
kenikmatan yang abadi dan kekal di 
sisiNya. Surga yang ia berikan kepada 
hamba-hambaNya yang memang 
menyerahkan diri, tunduk dan patuh pada 
aturan-aturanNya. 

Karenanya sahabatku, janganlah 
kau mudah tergoda. Engkau ingin 
mendapatkan sesuatu yang sementara tapi 
mengorbankan keuntungan yang abadi di 
sisi Sang Pencipta. 

Kecurangan, kebohongan dan 
pengkhianatan yang mungkin sudah 
menjadi biasa karena memang manusia itu 
cinta dengan dunia. Namun kecintaan 
mereka telah melebihi kecintaan pada 
yang menciptakan dunia. 

Tetaplah kau berbuat jujur, 
menjaga amanah dan menjaga dirimu dari 
berlebihan mencintai dunia. Karena 
sebenarnya dunia ini sementara sedangkan 
Akhirat itu kekal abadi. 

Dan tiadalah kehidupan dunia ini, 
selain dari main-main dan senda gurau 
belaka. Dan sungguh kampung akhirat itu 
lebih baik bagi orang-orang yang 
bertaqwa. Maka tidakkah kamu 
memahaminya? (Al-An’aam: 32)

Dan oleh sebab itu cara yang 
terbaik untuk membentengi diri dari segala 
macam tipuan dunia adalah dengan 
mendekatkan diri kepada Allah. Dekat 
dengan Allah, jiwa kita akan semakin rindu 
akhirat dan ingin segera bertemu dengan 
Allah. 

Suatu ketika Umar duduk di 
tempat pembuangan sampah. Ia 
memandangi sampah dan kotoran yang 
ada di sana dalam waktu yang 
lama.Beberapa sahabat bertanya, “Kenapa 
engkau memandangi kotoran wahai Amirul 
Mukminin?” 

Umar menjawab, “Inilah dunia 
yang sangat kalian cintai” Wallahu a’lam 
bish showab. 

Diperbolehkan, Tapi….Diperbolehkan, Tapi….
Cinta Itu Cinta Itu 
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Sahabatku, kau mungkin sudah 
tahu dan mengerti bahwa berbohong 
adalah sebuah maksiat. Namun terkadang 
dalam kehidupan nyata, tidak jarang 
banyak yang melakukannya. Bahkan tidak 
tersadar terutama ketika bergurau dan 
ingin membuat temanmu tersenyum. 

Padahal itu adalah sebuah dusta, 
dan maksiat itu selalu dimulai dari yang 
kecil. Oleh karena itu berhati-hatilah. 

Dari Ibnu Mas'ud r.a., katanya: 
"Rasulullah s.a.w. bersabda: 
"Sesungguhnya ucapan yang benar itu 
menunjukkan kepada kebaikan dan 
sesungguhnya kebaikan itu menunjukkan 
kepada syurga dan sesungguhnya 
seseorang itu -yang terbiasa- berkata 
benar, sehingga dicatatlah ia di sisi Allah 
sebagai seorang yang ahli berkata benar. 

Dan sesungguhnya ucapan dusta 
itu menunjukkan kepada kecurangan dan 
sesungguhnya kecurangan itu 
menunjukkan kepada neraka dan 
sesungguhnya seorang itu -yang terbiasa- 
berkata dusta sehingga dicatatlah ia di sisi 
Allah sebagai seorang yang ahli berkata 
dusta." (Muttafaq 'alaih)

Maha Suci Allah. Islam ini 
mengajarkan agar kita memulai kebaikan 
dan mencegah kejahatan dari level yang 
paling rendah dan paling mudah kita 
lakukan, yakni dengan berkata jujur dan 
menghindari dusta. 

Karena bila ketika kita adalah 
orang yang berkata jujur, maka banyak 
manfaat yang kita dapatkan. Kita akan 
banyak dipertemukan dengan orang yang 
baik dan jujur pula. Karena orang yang 

jahat khawatir ketika ia bergaul dengan 
orang yang jujur kejahatannya akan 
terbongkar. 

Dan ketika kejujuran ini melekat 
pada diri seseorang, maka ia juga akan 
terjaga dari melakukan perbuatan jahat. 
Karena kejahatannya akan terungkap 
dengan sifat jujurnya. 

Sebaliknya orang yang gampang 
berdusta akan membawa bencana. Orang 
tidak akan mempercayai orang yang sering 
berbohong. Bahkan meski ketika ia berkata 
jujur sekalipun. 

Ia juga akan lebih mudah 
melakukan kejahatan karena bila ia malu 
perbuatannya diketahui orang lain, maka ia 
dengan mudah membohongi orang lain, 
dan ini akan membuatnya semakin mudah 
berbuat jahat. 

Sahabatku, kebiasaan baik dan 
jahat itu memang dimulai dari hal-hal yang 
kecil dan sepele. Tapi bila kita 
melakukannya tiap waktu, maka tidak ada 
yang kecil dari perbuatan yang rutin 
dilakukan setiap saat. 

Maka tetapkan dirimu sejak saat 
ini untuk berlaku dan berucap jujur dan 
menghindari dusta. Karena, kejujuran-
kejujuran kecil yang kau lakukan sejak 
sekarang akan membangun kualitas jujur 
yang jauh lebih besar di masa yang akan 
datang. 

Begitu juga dengan sebaliknya. 
Bila kau tidak menghindari bohong sejak 
sekarang, maka kau akan menjumpai 
dirimu semakin mudah dan nyaman 
melakukan kebohongan-kobohongan besar 
di masa yang akan datang. Wallahu a’lam 

Jujur dan Bohong itu Jujur dan Bohong itu 
Dimulai dari Hal Yang KecilDimulai dari Hal Yang Kecil
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Sahabatku, semua orang yang 
hidup di dunia ini ingin mencari dan 
merasakan yang namanya kebahagiaan. 
Semua ingin meraih kesuksesan dalam 
semua sisi yang ada pada diri mereka. 

Tapi sepertinya kebahagiaan itu 
menjadi semakin sempit dan kecil. 
Sepertinya banyak manusia merasa bahwa 
yang namanya bahagia itu haruslah 
dengan harta atau dunia. 

Maka berdasar anggapan itu, 
orang yang bahagia pastilah mereka yang 
punya uang berlimpah, mobil mewah, 
rumah, istri dan keluarga yang 
menyenangkan. Itulah hidup yang sukses 
bahagia. 

Bukankah itu juga yang kau cari 
sahabat? Sebuah kenikmatan yang 
sungguh tak terkira bila sanggup 
meraihnya. Tapi apakah itu semua arti 
kesuksesan dan kebahagiaan? 

Nyatanya tidak.  Banyak yang 
berumah mewah kini harus sengsara. 
Banyak juga yang tak berpunya tapi tetap 
sumringah. Lalu manakah kebahagiaan, 
ketenangan dan kesuksesan itu? 

Sahabatku, bahagia itu bukan 
banyaknya harta di tangan. Bukan pula 
kejayaan, pangkat dan jabatan. Tapi 
bahagia itu terletak di hati yang puas 
dengan ketentuan Allah Tuhan semesta 
alam. 

Maka meski dunia kau miliki 
semua, tapi tanpa ridha Allah, semua itu 
akan hambar rasanya. Dan sebaliknya, 
meski kau hanya memiliki seadanya, 
dengan ridhaNya, semua itu akan manis 
dan lezat di dada.

Kau akan merasakan nikmat dan 
kebahagiaan sejati. Ketenangan dan 
kebahagiaan hakiki akan terpatri dalam 
hati. Itulah bahagia, itulah kesuksesan 
adanya. 

Maka jangan kau menghilangkan 
ridha dan berkahNya. Dari sanalah 
kebahagiaan bersumber. Jangan kau cemari 
ia dengan khianat dan dusta. Semua hanya 
untuk meraih bahagia yang tak nyata. 

Bahagia yang bila kau rasa 
manisnya, akan hilang berganti hambar 
setelah tak berselang lama. Kemudian yang 
datang adalah penyesalan karena telah 
melanggar Aturan sang Pencipta. 

Berhati-hatilah sahabatku, 
penyesalan itu hanya bagi yang masih 
bersih hati nuraninya. Sedangkan bagi yang 
sudah tak lagi cemerlang, semua dosa dan 
maksiat itu sudah biasa. Semua nikmat 
hakiki tak kan lagi dirasakannya. 

Yang mampu ia rasakan itu hanya 
kesenangan yang semu, sementara dan 
menipu saja. Karena kelak di hari Akhir, 
Allah tetap akan meminta 
pertanggungjawabannya. 

….Maka di antara manusia ada 
orang yang berdoa: "Ya Tuhan kami, 
berilah kami (kebaikan) di dunia", dan 
tiadalah baginya bahagian (yang 
menyenangkan) di akhirat. Dan di antara 
mereka ada orang yang berdoa: "Ya Tuhan 
kami, berilah kami kebaikan di dunia dan 
kebaikan di akhirat dan peliharalah kami 

 dari siksa neraka" (QS. Al Baqarah: 200-
201) 

Wallahu a’lam bish showaab

Yang Semu Tak Kan Bisa Yang Semu Tak Kan Bisa 
Menggantikan Yang SejatiMenggantikan Yang Sejati
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Allah itu MahaAdil. Ia yang 
menciptakan manusia dan paling banyak 
tahu segala hal tentang diri manusia. Ia 
juga yang menciptakan sebuah system 
sempurna untuk mengatur manusia yang 
dikenal dengan Islam.

Kejujuran, kebenaran dan keadilan 
adalah nilai yang sangat dijunjung dalam 
Islam. Tapi tidak semua hal di dunia itu 
seideal yang kita harapkan. Terkadang ada 
saja keanehan dan anomaly yang terjadi. 
Itulah kemudian toleransi dalam Islam 
muncul. 

Dalam sebuah peperangan, ketika 
jumlah pasukan muslim lebih sedikit, bila 
kau sebagai pemimpinnya apa yang kau 
sampaikan? Apakah kau akan mengatakan 
bahwa kemungkinan menangnya sedikit? 

Bisa jadi itu memang benar dan 
jujur. Tapi kejujuran itu akan membawa 
dampak yang besar. Pasukanmu akan 
merasa cemas, khawatir, dan resah dengan 
nasib yang akan dialaminya. Maka 
kekalahan mungkin akan menderamu. 

Dalam sebuah peristiwa 
perampokan salah seorang perampok 
menginginkan salah satu anggota 
keluargamu untuk melampiaskan dendam. 
Ia telah menghina perampok itu sehingga 
perampok itu ingin membalas sakit 
hatinya. 

Maka apakah kau akan 
mengatakan yang sebenarnya bahwa 
anggota keluargamu berada di ruang 
sebelah? Bila iya, maka kau telah 
mengijinkan sang perampok menganiaya 
manusia lain. 

Dalam sebuah kehidupan rumah 
tangga, sebenarnya kau tidak terlalu suka 

dengan hadiah yang diberikan oleh istrimu. 
Kau tahu bahwa ia sudah berusaha dengan 
keras untuk menghadirkan hadiah itu. 

Maka ketika kau ditanya apakah 
kau menyukai hadiah yang ia berikan, apa 
jawabmu? Apakah kau jawab dengan jujur 
soal ketidaksenanganmu? Bila itu yang kau 
lakukan tak kan lagi kau jumpai hadiah-
hadiah berikutnya. 

Itu adalah kondisi-kondisi yang 
kadang membuatmu harus berdusta. 
Namun bila kau tidak berdusta akan 
banyak kemadharatan yang kau timbulkan 
daripada manfaatnya. Dan ketika 
berhadapan dengan hal seperti ini 
Rasulullah memberikan panduan. 

Ummi Kultsum berkata: "Saya 
tidak pernah mendengar Rasulullah s.a.w. 
meringankan dalam segala sesuatu yang 
diucapkan oleh para manusia itu -perihal 
dusta-, melainkan dalam tiga keadaan, 
yaitu dalam peperangan, dalam 
mengislahkan antara para manusia dan 
ucapan seorang suami terhadap istrinya 
atau seorang istri terhadap suaminya -yang 
masing-masing itu untuk kemaslahatan 
keluarga-." (HR. Muslim) 

Sungguh Islam itu adalah agama 
yang paling mengerti manusia. Karena 
pencipta Islam itu adalah juga pencipta 
manusia. Tidak mungkin Ia menurunkan 
sesuatu yang menjadikan keburukan bagi 
manusia. 

Sahabatku, hanya dalam tiga hal 
itu kita diijinkan berdusta. Gunakan 
keringanan itu dengan bijaksana untuk 
mewujudkan kemashlahatan bersama. 
Wallahu a’lam 

Dusta Yang Menjadi Bukti Dusta Yang Menjadi Bukti 
Adilnya Sang PenciptaAdilnya Sang Pencipta
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Sahabatku, Rasulullah saw 
bercerita bahwa Nabi Ibrahim as. tidak 
pernah melakukan dusta kecuali pada tiga 
hal. Dua hal adalah untuk Allah, dan yang 
satu adalah untuk menyelamatkan istri 
beliau Sarah. 

Dusta yang seperti ini sebenarnya 
bukanlah dianggap sebuah dusta 
sebagaimana dusta yang dilarang dalam 
Islam. 

Suatu ketika, saat datang hari 
perayaan keagamaan kaum Nabi Ibrahim, 
para teman, kerabat dan kaumnya 
berangkat ke perayaan tersebut. Mereka 
juga mengajak Ibrahim untuk turut serta. 
Namun Ibrahim menjawab, “Aku 
sebenarnya sedang sakit.” 

Yang dimaksud dengan sakitnya 
Nabi Ibrahim sebenarnya adalah sakit hati 
lantaran umatnya menyekutukan Allah. 
Namun dengan mengucapkan ini kaumnya 
membiarkan dia kembali di pembaringan. 

Dan tatkala para kaumnya pergi 
untuk melakukan perayaan itu Ibrahim as. 
pun begerak untuk menghancurkan 
berhala sesembahan kaumnya. Oleh sebab 
itu setelah semua berhala hancur, dan 
Ibrahim dicurigai, proses penyelidikan pun 
dimulai. 

Saat Ibrahim ditanya apakah dia 
yang menghancurkan sesembahan 
kaumnya? Ia menjawab, “Bukan, bukan 
aku yang menghancurkannya, tapi yang 
terbesar itulah yang menghancurkannya.” 
Inilah kebohongan Ibrahim yang kedua, 
yang sebenarnya tidak dikategorikan 
sebagai kebohongan. 

Dan yang terakhir ialah ketika Ia 

dan Sarah sedang melakukan perjalanan 
hingga ia tiba di sebuah daerah yang 
penguasanya terbiasa merampas istri 
orang dan membunuh suaminya. 

Maka ketika si Penguasa yang 
dhalim ini datang dan bertanya perihal 
hubungan Ibrahim dengan si wanita, 
Ibrahim menjawab, “Ia adalah saudaraku”. 
Padahal yang dimaksudkan ialah saudara 
seagama, bukan saudara sekandung. 

Tiga dusta yang dilakukan oleh 
Ibrahim as. ini tidak dianggap sebagai 
dusta. Karena memang dilakukan dalam 
keadaan yang terdesak. Bila dijawab 
dengan jujur malah akan membahayakan. 

Meskipun demikian, bukan berarti 
setiap permasalahan atau pertanyaan yang 
berat akan kita jawab dengan berdusta. 
Karena bila untuk mewujudkan manfaat 
atau menghindarkan madharat bisa kita 
lakukan dengan jujur, maka tak perlu 
berdusta, bahkan tidak boleh kita berdusta 
bila kondisinya seperti itu. 

Kaidah yang harus dipahami di 
awal adalah bahwa berdusta itu sebuah 
maksiat karena menampakkan yang tidak 
semestinya, dan ini sangatlah berbahaya. 

Orang yang berdusta atau berbuat 
curang meskipun kecil bila tetap dilakukan 
dalam jangkwa waktu yang lama akan 
membuat pelakunya menjadi terbiasa dan 
hatinya tidak akan merasa bersalah. 

Namun ada kalanya dalam kondisi 
yang terbatas berdusta itu diperbolehkan 
dalam Islam. Tapi hanya dalam kondisi 
yang sangat terbatas. Wallahu a’lam

Tiga Dusta Tiga Dusta 
Yang Bukan DustaYang Bukan Dusta

Giving
suplemen
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