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SALAM�REDAKSI
Assalamualaikum	warahmatullahi	wabarakatuh

Semoga	 keselamatan	 senantiasa	 Allah	 limpahkan	 kepada	 kita	 sebagai	
hambanya,	 begitupun	 dengan	 ke	 istiqomahan	 dalam	 beramal	 saleh	 serta	
kekuatan	untuk	senantiasa	mampu	bersyukur	dengan	rizki	yang	telah	Allah	
berikan	kepada	kita.

Saudaraku	sudah	berapa	puluh	tahun	kita	diberikan	kesempatan	bernafas	
oleh	Allah?	Sudah	berapa	suap	rizki	yang	Allah	berikan	untuk	kita?	Tanpa	
bermuhasabah	dan	mentafakuri	segala	kenikmatan	yang	kita	dapatkan	tak	
mungkin	kita	akan	mampu	bersyukur	kepada	Allah.

Saudaraku	bersyukur	dan	bersifat	qonaah	bukanlah	hal	yang	mudah	untuk	
dilakukan,	 tanpa	 keilmuan	 dalam	 beragama,	 tanpa	 keimanan	 yang	 kuat	
berapapun	harta	yang	seorang	dapat,	sebesar	apapun	rumah	yang	ia	tinggali	
ia	akan	tetap	merasa	sempit,	merasa	kurang	dengan	apa	yang	dia	punya.

Saudaraku	 sifat	 qonaah	 dan	 senantiasa	 bersyukur	 hanya	 akan	 didapat	
dengan	 menambah	 ilmu	 agama,	 memperkuat	 keimanan,	 menambah	
kedekatan	kita	dengan	Allah	ta’ala	serta	meneladani	Rosulullah	dan	sahabat-
sahabatnya	yang	perjalanan	hidupnya	senantiasa	diwarnai	dengan	pelangi	
keimanan.

Semoga	di	bulan	rajab	ini	2	bulan	menjelang	ramdhan	Allah	memudahkan	
kita	 untuk	melatih	 diri	 agar	mampu	 bersyukur	 dan	 qanaah	 dalam	 setiap	
keadaan	serta	mampu	bersabar	dalam	menghadapi	segala	cobaan.
Aamiin.
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INSPIRASI

Mencari Rizki ataupun mencari 
na�ah untuk mencukupi kehidupan 
keluarga adalah kewajiban bagi 
seseorang, namun jika hingga akhirnya 
melupakan kewajiban yang paling in� 
yakni beribadah kepada Allah l, lupa 
kepada Allah l maka tak ada sama 
sekali faedah yang didapat dari Rizki 
tersebut, “kaya namun sengsara”.

Sudah bukan rahasia lagi bahwa 
kebahagiaan itu “berasal dari ha�”, 
bukan soal harta. Seorang muslim yang 
senan�asa mencoba untuk menapaki 
jalan Sunnah akan faham bahwa 
banyaknya harta bukanlah jalan keluar 
dari kegalauan ha�, namun senan�asa 
mencoba bersyukur dan Tetap Qona'ah 
(merasa cukup) dengan apa yang 
didapat adalah -

kekayaan yang sesungguhnya. Obat 
dari kegalauan karena sempitnya ha� 
yang senan�asa merasa kurang.

Rosululloh n bersabda:
“Kekayaan �daklah diukur 

dengan banyaknya harta, namun 
kekayaan yang hakiki adalah kekayaan 
ha�.” (HR. Bukhari dan Muslim; dari 
Abu Hurairah)

Namun saudaraku, nampaknya 
keimanan kita masih belum cukup, 
masih perlu belajar dan pembiasaan 
dalam berqona'ah. Kita akui diri kita 
senan�asa merasa kurang, diberi 
rezeki makan dengan sayur, berandai 
diberi Ayam, diberi lauk Ayam berandai 
kalau diberi Kambing, -
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“Sesungguhnya, seseorang di antara kalian �dak akan ma� kecuali 
setelah dia mendapatkan seluruh rezeki (yang Allah takdirkan untuknya) 
secara sempurna. Maka, janganlah kalian bersikap �dak sabaran dalam 

menan� rezeki.  Bertakwalah kepada Allah, wahai manusia! Carilah rezeki 
secara proporsional, ambillah yang halal dan �nggalkan yang haram.”

(HR. Al-Hakim; dari Jabir; dinilai sahih oleh Al-Albani)

BUKAN�UNTUK



Merasa Aman tak ada gelisah 
yakin bahwa Allah l yang akan 
menjaganya, �dak takut jika harta yang 
dimilikinya akan hilang, karena telah 
meyakini jika memang itu kehendak 
Allah l maka apapun yang diperbuat 
tak ada daya dan upaya yang bisa 
menghalanginya.

Sehat jiwa dan raga, Tanpa rasa 
syukur terkadang kita �dak sadar 
dengan nikmat sehat kita, sebagaimana 
Rosululloh n bersabda ada dua nikmat 
yang sering dilupakan, yakni nikmat 
sehat dan waktu luang. 

Memiliki makanan untuk hari 
itu, tanpa rasa Qona'ah dengan Rizki 
yang Allah l beri, maka meskipun 
seseorang telah Allah l berikan rizki 
yang mencukupi untuk hari itu, ia takan 
pernah merasa bahagia. Kunci untuk ini 
adalah Qona'ah dan yakin bahwa jika 
hari ini Allah l memberi rizki, maka 
begitupun dengan esok.

Saudaraku Sifat Qona'ah, Syukur, 
Tawakal kepada Allah l bukanlah sifat 
yang muncul dengan sendirinya tanpa 
ke i m a n a n ,  b u t u h  u s a h a  u n t u k 
meraihnya butuh pembiasaan untuk 
mendapatkannya. Hanya dengan 
berusaha bersedekah, berusaha 
husnudzan kepada Allah l se�ap hari 
se�ap waktu selama nafas berderu, 
insyaallah kita akan menjadi hamba 
yang tawakal serta Qona'ah sehingga 
kebahagiaan bukan lagi hal yang perlu 
dicari, namun ia yang menjamu kita 
se�ap hari.

dan seterusnya tak akan pernah habis 
hingga sampai akhir masih merasa 
kurang dan merasa miskin. 

Saudaraku berapa ribu, bahkan 
juta dari saudara kita termasuk 
mungkin diri kita sendiri yang sampai 
saat ini masih diperbudak oleh harta?

berangkat pagi bahkan sebelum 
subuh bekerja mencari harta, pulang 
m a l a m  d e n ga n  ke a d a a n  l e l a h , 
kemudian  i s�rahat  �dur,  terus 
berulang hingga akhir hayat. Tak 
sedikitpun merasakan kebahagiaan 
yang pernah dihasilkannya, banyak 
harta namun sengsara.

Tidak enak �dur karena takut 
hartanya dicuri, tak mau berbagi 
karena takut miskin. Tanpa dia sadari 
harta telah menjadi rajanya dan dia 
sebagai kacungnya.

S a u d a r a k u  R a s u l u l l a h  n 
bersabda

“Barangsiapa yang melewa� 
harinya dengan perasaan aman dalam 
rumahnya, sehat badannya, dan 
memiliki makanan untuk hari itu, maka 
seakan-akan ia telah memiliki dunia 
seisinya.” (HR. Tirmidzi; dinilai hasan 
oleh Al-Albani)

Roasulullah n menggambarkan 
kepada kita, bahwa kebahagiaan itu 
bukan hal yang sulit, 1. merasa aman 
tanpa khawa�r dengan apapun, 2. 
Sehat jiwa dan raga, 3. Mendapatkan 
rizki untuk hari itu.
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Cukupkan sampai disini saja 
harta memperbudak kita, mari kita 
mulai �ngkatkan rasa Tawakal, Syukur 
serta Qona'ah dalam diri sehingga kita 
akan senan�asa merasa kaya, merasa 
cukup, bahagia dengan apa yang kita 
terima. 

Memperbanyak dzikir memuji 
Allah l atas segala nikmat yang 
selama ini telah Ia berikan kepada kita, 
Memperbanyak berbagi kepada 
sesama, mendawamkah sedekah 
dijalan dakwah sebagai rasa syukur -

kita kepada Allah l yang telah 
menuntun kita ke jalan sunnah.

Semoga kita semua diberikan 
kekuatan  o leh  A l lah  l  untuk 
menghadapi ujian harta, semoga yang 
tengah ada dalam keadaan kurang 
Allah l tumbuhkan rasa Qona'ah 
dalam ha�nya, dan yang sedang ada 
dalam keadaan cukup atau bahkan 
banyak Allah l tumbuhkan rasa 
syukur dalam ha�nya. Aamiin
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“Kekayaan tidaklah diukur dengan banyaknya 
harta, namun kekayaan yang hakiki adalah 

kekayaan hati.” 
(HR. Bukhari dan Muslim; dari Abu Hurairah)

““



Saudartaku perlu kita kuatkan kembali keyakinan kita bahwa “Tidak ada 
jaminan bagi seorang hamba untuk tetap is�qomah dalam melaksanakan 
amal-amal baiknya”. Entah ia saudagar ahli infaq, kiyai, guru ngaji, ahlul 
ibadah dll. Apalagi kita? Yang amalan baiknya sedikit, sungguh nampak 
betapa mudahnya syetan menggoncangkan bahtera amal kebaikan kita. 
Maka alangkah baiknya “ke�ka akan melakukan kebaikan lakukanlah 
sesempurna mungkin karena �dak ada jaminan kita bisa melakukannya 
lagi kelak”.

Saudaraku berikut sedikitnya 2 point yang akan memo�vasi kita dalam 
menjaga aml saleh.

1. Allah sangat mencintai orang-orang yang is�qomah dalam kebaikan 
meskipun kebaikan kecil.
Allah subhanahu wat'ala mencintai orang muhsin, yg mnginfakan ke�ka 
dalam keadaan “sarro” (lapang) “wadzorro” (sempit), yang mana dua hal 
ini merupakan buk� ke is�qomahaannya dalam beramal baik. | QS. Al-
imran ayat 134

2. Allah mencela hambanya yang biasanya melakukan kebaikan namun 
�ba-�ba ia meninggalkannya.

05 | Jurnal Huda Cendekia

TIPS�&TRIK

DALAM 

KIAT 

Beramal
Istiqomah

Shaleh

Sesungguhnya Allah �dak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka 
merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri  | QS. Arro'du. 11. 



“Dan janganlah kamu seper� 
s e o r a n g  p e r e m p u a n  y a n g 
menguraikan benangnya yang 
sudah dipintal dengan kuat, menjadi 
cerai berai kembali.” | QS. An Nahl 
Ayat. 92
Banyak sekali ayat-ayat yang dapat 
memo�vasi kita untuk senan�asa 
beramal saleh, semoga 2 ayat diatas 
se�daknya dapat menjadi pemicu 
untuk kita dalam mendawamkan 
amal saleh.

Berikut beberapa �ps dan trik atau 
kiat bagaimana cara kita agar bisa 
menjaga amalan-amalan baik yang 
sekarang tengah kita pintal dalam 
sebuah ikatan.

1. Senan�asa muhasabah
- seper� kata Umar r.a  Hasibu 
anfusakum qobla an tuhasabu. | 
Hisablah dirimu sendiri sebelum 
kamu dihisab kelak oleh Allah. 
Cobalah menghitung amal baik kita 
sebelum �dur, apakah ada amal 
kebaikan yang terlewat hari ini? 
Mungkin kita lupa senyum kepada 
tetang ga,  mungk in  k i ta  lupa 
membeli di warung kecil dekat 
rumah kita, mungkin kita lupa belum 
baca al-Qur'an, maka catat jika ada 
yang lupa is�ghfar dan lakukan lebih 
baik di esok hari.

2. Senan�asa mngingat ganjaran 
dari amalan-amalan tersebut.
- bangun mo�vasi kita, ingatlah janji 
yang akan Allah akan berikan ke�ka 
kita melaksanakan amal tersebut

, insyaalloh ke�ka kita malas sholat 
sunnah rowa�b, lalu kita ingat 
b a h w a  A l l a h  s e d a n g 
mempersiapkan Istana di surga 
maka insyaalloh kita akan bangkit 
dan segera melaksanakannya. 

3 .  M u j a h a d a h  ( b e rs u n g g u h -
sungguh) dan merencanakan.
- tentu niat sungguh adalah hal 
pen�ng, namun akan sia-sia jika niat 
s u n g g u h  n a m u n  t a n p a  a d a 
perencanaan, maka niat harus 
disertai dengan rencana, karena 
amal baik itu harus direncanakan. 
Allah berfirman.

Sesungguhnya Allah �dak merubah 
keadaan sesuatu kaum sehingga 
mereka merubah keadaan yang ada 
pada diri mereka sendiri  |QS. 
Arro'du. 11. 
Usaha adalah awal kebangkitan kita.

06 | Jurnal Huda Cendekia



Latadzlu fii dinikum  | jangan 
berlebihan, seper� yang kita tahu 
sifat iman itu Yazid (naik) dan 
Yanqus (turun) adakalanya iman 
kita naik ada kalanya iman kita 
turun. Dan Rosul memerintahkan 
kepada kita jangan berlebihan 
dalam beribadah lakukan sedikit 
demi sedikit yang pen�ng itqon 
(Tetap) sholat malam coba dulu 2 
Rakaat tambah wi�rnya jadi 3 
Rakaat, lakukaaan hal tersebut 
hingga kita terbiasa dan tak merasa 
berat lagi, baru kita tambah lagi jadi 
5 Rokaat. 

Jangan sampai kita tahajud 23 
Rokaat hinggu subuh menjelang, 
namun keesokan harinya kita 
�nggalkan lagi bahkan bisa jadi 
subuhnya �dak jama'ah karena 
kelelahan.

Seper� dalam satu hadist ke�ka itu 
ada sahabat yang datang kepada 
Rumah istri Rosululloh. Dan berkata 
“Aku akan sholat malam tanpa �dur, 
akan berpuasa tanpa buka dan akan 
menyibukan diri dalam ibadah 
hingga �dak menikah. 

M a k a  R o s u l  d a t a n g  d a n 
mengatakan Apakah kalian yang 
bicaara begini dan begitu ? Aku 
adalah orang yang paling takut dan 
bertaqwa kepada Allah diantara 
kalian Aku Sholat dan �dur,aku 
puasa dan aku berbuka serta aku 
menikahi perempuan” | (Au kama 
Qola Rosululloh)

Karena saudaraku.. Rosul paling tau 
dengan kita, Contohlah Rosul 
dengan sebaik-baiknya jangan 
melebih-lebihkannya serta jangan 
menyepelekannya. 

Dan perlu kita ketahuilah bahwa 
a m a l  b a i k  i t u  d i l i h a t  d a r i 
“Adwamuha wa inqolla”.. (amal yg 
dawam walaupun kecil).

5. Tetap berada dikomunitas orang 
soleh.

S e s e o r a n g  a d a l a h  a n a k 
l i n g k u n g a n n y a ,  d i m a n a  d i a 
dilahirkan maka seper� itulah 
prilakunya. Maka hijrahlah jika kita 
tak mampu menjaga iman ditempat 
itu, berkumpulah dengan orang-
orang soleh insyaalloh kita akan 
terbawa baik seper� mereka.
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6. Yang terkahir yaitu snan�asa berdo'a.
-mintalah kepada Allah yang maha kuat, untuk memberikan kita kekuatan 
agar kita mampu menjaga amal saleh kita, senan�asa meminta agar ha� 
kita dijaga untuk mencintai amal yang dicintai-Nya.

Semoga Tips yang sedikit diatas, dapat memudahkan kita dalam menjaga 
amal saleh kita sehingga kecintaan Allah kepada kita semakin bertambah, 
hingga akhirnya Allah mempermudah kita untuk singgah di surga-Nya. 
Aamiin.

Wira al-Ghoruty | abamuslih.net
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PEMBINAN�REMAJA�BANGSA
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TEBAR�PANGAN�DHUAFA�&�YATIM
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BEASISWA�GENERASI�CENDEKIA
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DAKWAH�DAN�TEBAR�BUKU
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Laporan Keuangan
ų�ů �wûŭ ��ů  N 606.756.907Rp  

Penyaluran :

1 Program Pendidikan & Beasiswa 197.324.750Rp  

2 Program Da'wah 45.538.000Rp    

3 Anak Yatim, Piyatu, Fakir Miskin & Du'afa 65.131.000Rp    

4 Tebar Al Qur'an 40.506.500Rp    

5 Fisabilillah 67.100.000Rp    

6 Amilin 103.700.000Rp  

ũ�� ��ŧ  ųt �������� N 519.300.250Rp  

Alokasi Dana Tools Marketing / Produksi & Operasional :

1 Dana Operasional Kantor 72.103.350Rp    

2 Penyaluran Dana Kesehatan  & Sosial 8.280.000Rp      

Jumlah 80.383.350Rp    

Surplus/Depisit 7.073.307Rp      

Saldo Awal Maret 2017 40.574.328Rp    

Saldo Akhir Maret 2017 67.214.978Rp    



Alhamdulillah	 kami	 panjatkan	 rasa	 syukur	 kepada	 Allah	 yang	 telah	
memberikan	kemudahan	dalam	menjalankan	program-program	dakwah	ini,	
begitupun	rasa	syukur	yang	begitu	besar	kami	panjatkan	kepada	Allah	yang	
senantiasa	membukakan	kelapangan	hati	dan	kemudahan	bagi	Anda	untuk	
berinfak	 dan	 membantu	 kami	 dalam	 menjalankan	 program-program	
Yayasan	Huda	Cendekia.

Semoga	 setiap	 harta	 yang	 telah	 anda	 infakan,	 dapat	menjadi	 sebab	
keridhaan	 Allah	 yang	 akhirnya	 membuka	 setiap	 celah-celah	 keberkahan	
menjadi	pintu	yang	luas,	yang	dengannya	setiap	keberkahan	mengalir	tanpa	
henti	kepada	kita	semua.

Jazakumullah	 khair	 katsiro,	 terimakasih	 banyak	 kami	 ucapkan	
kepada	 Anda	 sebagai	 Donatur	 yang	 senantiasa	 menyokong	 dan	
menyemangati	 untuk	 tetap	 istiqomah	 dengan	 program-program	 dakwah	
kami.

Semoga	 ikatan	 perserikatan	 dakwah	 kita	 saat	 ini	 kan	 abadi	 dan	
menjadi	 saksi	yang	akan	melindungi	kita	di	hari	 sulit	nanti,	 serta	dengan	
lenggang	mengahantarkan	kita	menuju	nikmat	abadi	di	surga	nanti.
Amiin.

Terimakasih

Hudacendekia.org
Huda Cendekia
@hudacendekia
@hudacendekia



No. HP: 081 2244 6000

BNI SYARIAH
0286885418
(Kode Transfer 009)
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