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Salam Redaksi

SUSUNAN REDAKSI

 Kita selalu berkata jujur kepada nurani kita ketika kita melewati persimpangan 
jalan sejarah yang curam. Saat itu kita merindukan pahlawan. Seperti juga kita saat 
ini. Saat ini benar kita merindukan pahlawan itu. Karena krisis demi krisis telah 
merobohkan satu per satu sendi bangunan negeri kita. Negeri ini hampir seperti kapal 
pecah yang tak jemu-jemu dihantam gunungan ombak.

Namun lebih daripada itu. Pahlawan yang kita rindu bukan hanya sosok yang akan 
menyelematkan negeri ini dari hantaman keras perekonomian, kesenian maupun 
kebudayaan. Seperti yang dirindukan oleh sebagian orang. Pahlawan yang kita rindu 
adalah yang telah nampak di mata kita sebagai sosok pahlawan akhirat. Pahlawan 
yang sebenar-benarnya pahlawan. Pahlawan yang harta dan jiwanya dihabiskan 
untuk menyelamatkan jiwa-jiwa lain dari kerusakan ruhani. Kerusakan yang akan 
menghantarkan pelakunya pada kengerian abadi. Di akhirat nanti.

Tentu sosok yang kita rindu itu, tidak harus dicatat dalam buku sejarah. Atau 
dimakamkan di Taman Makan Pahlawan. Mereka juga melakukan kesalahan dan dosa. 
Mereka bukan malaikat yang sekejap turun ke bumi untuk menyelesaikan persoalan 
manusia, kemudian kembali ke atas langit. Mereka hanya manusia biasa yang 
berusaha memaksimalkan seluruh kemampuannya untuk memberikan yang terbaik 
bagi orang-orang di sekelilingnya. Mereka merakit kerja-kerja kecil menjadi sebuah 
gunung.

Inilah sosok yang kita rindui itu. Meski sedikit dan ringkas, namun tema dari jurnal 
kali ini dengan beragam galery perjuangan dan nasihat singkatnya, bukanlah 
dikhususkan pada sosok tertentu yang belum kita ketahui wujudnya, namun justru 
dapat menjadi pesan untuk orang-orang biasa, seperti kami atau juga Anda para 
pembaca, yang kemudian mencoba dengan tulus memahami makna-makna itu, lalu 
dengan tanpa menyerah, dan berusaha mengumpulkan semangat untuk terus 
bersama merakit kerja-kerja kecil menjadi sebuah gunung karya.

Begitulah. Mudah-mudahan, dengan hadirnya kembali jurnal kali ini dengan tema 
“Merindu Pahlawan Akhirat” dapat menggerakkan satu-dua jiwa. Kemudian bekerja. 
Menyelamatkan ummat seutuhnya.

Jl. Kapten Yusuf, Tamansari-Bogor 16610

ALAMAT KANTOR

(0251) 8487955 - 0812 2441 6000

www.hudacendekia.org

admin@hudacendekia.org

Pembina  : Irfan Bahar Nurdin, S.Th.I
 Ganjar WijayaPimpinan Redaksi :

 PrianaStaf Redaksi  :
 Egi AbdurrahmanJurnalis   :

 Khairul AnwarDesainer   :



Ya Alloh, jadikanlah kerja-kerja kecil ini menjadi kendaraan�

yang mengantarkan kami menuju keridhoan dan surga-Mu.

“

 Pekerjaan-pekerjaan besar dalam sejarah hanya dapat diselesaikan oleh 

mereka yang mempunyai naluri kepahlawanan.

 
 Tantangan-tangan besar dalam sejarah hanya dapat dijawab oleh mereka 

yang mempunyai naluri kepahlawanan. Yang berkorban dan bersabar dalam 

pengorbanannya. Itulah sebabnya kita menyebut para pahlawan itu orang-

orang besar. Dan kami, rasanya tak berlebihan jika menyebutkan :��

ANDALAH PAHLAWAN...

Yang telah mengorbankan apa yang sebagian besar

manusia tak sanggup mengorbankannya...

HARTA yang telah Anda sedekahkan, sungguh

telah menjadi bara api yang menggelorakan dakwah

di bumi nusantara.

Ribuan jiwa telah terselamatkan dari hinanya

kesyirikan.

Ribuan ruhani telah terhilangkan dahaganya dari hausnya

kebodohan. Izinkanlah kami untuk cukup yakin berdoa :
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Ucapan Terimakasih
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Motivasi Infaq

Kita semua tidak akan keberatan jika 
disebutkan, bahwa seorang disebut 
pahlawan karena timbangan kebaikannya 
j a u h  m e n g a l a h k a n  t i m b a n g a n 
keburukannya, karena kekuatannya 
mengalahkan sisi kelemahannya. Jika kita 
mencoba menghitung kesalahan dan 
kelemahannya, niscaya kita temui 
kesalahan dan kelemahannya itu 
“ t e r t e l a n ”  o l e h  k e b a i k a n  d a n 
kekuatannya.

  Akan tetapi, tentu kebaikan dan 

kekuatan itu bukanlah untuk dirinya 

sendiri, melainkan merupakan rangkaian 

amal yang menjadi jasanya bagi 

kehidupan masyarakat manusia. Ia biasa 

melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, 

d a l a m  s u n y i  y a n g  p a n j a n g , 

m e m a k s i m a l a k a n  s e l u r u h 

kemampuannya untuk memberikan yang 

terbaik bagi orang-orang di sekelilingnya, 

sampai waktu mereka habis.

Itulah sebabnya tidak semua orang 
baik dan kuat menjadi pahlawan yang 
dikenang dalam ingatan kolekt i f 
masyarakat atau apa yang kita sebut 
sejarah. Ia dikenang hanya apabila 
kebaikan dan kekuatan menjelma jadi 
matahari yang menerangi kehidupan, 
atau purnama yang merubah malam jadi 
indah, atau mata air yang menghilangkan 
dahaga.

Begitulah, hingga kita meyakini bahwa 
nilai sosial setiap kita terletak pada apa 
yang kita berikan kepada masyarakat, 
atau pada kadar manfaat yang dirasakan 
m a s y a r a k a t  d a r i  k e s e l u r u h a n 
performance kepribadian kita. Maka, 
Rosululloh saw berkata, “Sebaik-baik 
manusia adalah manusia yang paling 
bermanfaat bagi manusia yang lain.”

  Demikianlah, ki ta menobatkan 

seseorang menjadi pahlawan karena ada 

begitu banyak hal yang telah ia berikan 

kepada masyarakat. 

Kerinduan Kerinduan Kerinduan 
Para Pahlawan AkhiratPara Pahlawan AkhiratPara Pahlawan Akhirat
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Maka, takdir seorang pahlawan adalah 
bahwa ia tidak pernah hidup dan berpikir 
dalam lingkup dirinya sendiri. Ia telah 
melampaui batas-batas kebutuhan 
psikologis dan biologisnya. Batas-batas 
kebutuhan itu bahkan telah hilang dan 
lebur dalam batas kebutuhan kolektif 
masyarakatnya dimana segenap pikiran 
dan jiwanya tercurahkan.

Dalam makna inilah pengorbanan 
menemukan dirinya sebagai kata kunci 
kepahlawan seseorang. Di sini ia bertemu 
d e n g a n  p e r t a n g g u n g j a w a b a n , 
keberanian, dan kesabaran. Tiga hal 
terakhir ini adalah wadah-wadah 
k e p r i b a d i a n  y a n g  h a n ya  a k a n 
menemukan  makna  dan  f ung s i 
k e p a h l a w a n a n n ya  a p a b i l a  a d a 
pengorbanan yang meng i s i  dan 
menggerakannya. Pengobananlah yang 
memberi arti dan fungsi kepahlawanan 
bagi sifat-sifat pertanggungjawaban, 
keberanian, dan kesabaran.

Maka, keempat makna dan sifat ini, 
rasa tanggung jawab keagamaan, 
semangat pengorbanan, keberanian jiwa 
dan kesabaran, adalah rangkaian dasar 
yang seluruhnya terkandung dalam ayat-
ayat  j ihad.  Dorongannya adalah 
tanggung jawab keagamaan (semacam 
semangat penyebaran dan pembelaan). 
H a k i k a t  d a n  t a b i a t n ya  a d a l a h 
pengorbanan. Perisainya keberanian 
jiwa. Namun, nafas panjangnya adalah 
kesabaran.

Maka, benarlah apa yang dikatakan 
Sayyid Quthub, “Orang yang hidup bagi 
dirinya sendiri akan hidup sebagai orang 
kerdil dan mati sebagai orang kerdil. Akan 
tetapi, orang yang hidup bagi orang lain 
akan hidup sebagai orang besar dan mati 
sebagai orang besar.”

Kaidah itu tidak saja berlaku bagi 
keh idupan ind iv idu ,  te tap i  juga 
merupakan kaidah universal yang berlaku 
bagi komunitas manusia. Mungkin 
banyak diantara kita yang bertanya atau 
mendapat pertanyaan yang cukup 
menohok di akhir abad ini, “Mengapa 
kaum Muslimin mundur dan orang barat 
maju?” Maka jawabannya seharusnya 
sangat mudah, yaitu karena orang-orang 
barat lebih banyak berkorban dari kaum 
Muslimin. Mereka memberi lebih banyak 
demi agama mereka ketimbang apa yang 
diberikan kaum Muslimin bagi agamanya.

Sekarang, mengertilah kita. Dan 
ketika ada pertanyaan lanjutan, “Apakah 
yang dibutuhkan untuk menegakkan 
agama ini dalam realitas kehidupan?” 
Maka jawabannya adalah hadirnya para 
pahlawan sejati yang tidak lagi hidup bagi 
dirinya sendiri, tetapi hidup bagi orang 
l a i n  dan  agamanya ,  s e r t a  mau 
mengorbankan semua yang ia miliki bagi 
agamanya.

Siapkah kita menjadi pahlawan yang 
tidak hanya hidup bagi diri kita sendiri? 
Tentu saja, dan kita, kami dan juga Anda 
telah memulainya di sini, di dalam 
kebersamaan ini. Berjuang dalam 
kerinduan menghantarkan masyarakat 
selamat di hari akhirat dengan membawa 
spirit dari  firman Alloh ta'ala:

“Sesungguhnya Alloh telah membeli dari 

orang-orang mukmin, diri dan harta 

mereka dengan memberikan surga untuk 

mereka. Mereka berjuang pada jalan 

Alloh; lalu mereka membunuh atau 

terbunuh...” (QS. At-Taubah: 111)
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Galeri kegiatan september 2015
Yayasan Cinta Remaja Bangsa (CRB) 



Galeri kegiatan september 2015
Yayasan Takrimul Qur’an (YATAQU) 
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Galeri kegiatan september 2015
Yayasan Mutiara Surga (YAMUSA) 
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Yayasan Huda Cendekia (YHC)
Yayasan Nurul Ummah Nusantara (NUN)
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3. Yayasan yang bergerak dalam 
bidang pendidikan dan dakwah 
adalah Huda ......

5. Tempat yang penuh kenikmatan 
sebagai balasan untuk muslim 
yang beramal baik.

7. Agama yang diridhoi Allohl
8. Yang diminta oleh Alloh ldalam 

menegakkan agama adalah .... dan 
jiwa

10. Yayasan yang bergerak dalam 
bidang pembinaan remaja adalah 
Cinta ..... Bangsa.

13. Nurul ..... Nusantara
14. Pekerjaan paling mulia yang 

diemban oleh para nabi

1. Allohlmengharamkan riba dan 
menumbuhkan ......

2. Dosa paling besar
4. Salah satu anggota Huda Group 

yang bergerak dalam bidang sosial 
adalah Yayasan ...... Surga

6. Huda Cendekia, Yamusa, CRB, NUN, Yataqu tergabung dalam ......
9. Sahabat nabi yang pernah menginfakkan seluruh hartanya di jalan Alloh l
10. Tidak akan pernah ..... orang yang menginfakkan hartanya di jalan Alloh l.
11. Salah satu anggota huda group yang bergerak dalam bidang pembinaan dan penyebaraan 

al Quran adalah yayasan takrim .....
12.	Harta yang wajib dikeluarkan apabila telah memenuhi syarat – syarat yang telah 

ditentukan oleh Islam.

MENDATAR

MENURUN
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berhadiah  kalender
untuk  

 orang 

10  pemenang
Kirim jawaban anda ke 0812 9917 0366



Yayasan Huda Cendekia

Penerimaan

Pendapatan Infak 388.854.200

PengeluaranProgram

Pembinaan Remaja Bangsa (CRB) 67.268.500

Bea Siswa Generasi Cendekia (MHI) 200.106.800

Dakwah & Tebar Buku (NUN) 14.060.000

Tebar Pangan Dhuafa & Yatim (YAMUSA) 10.800.000

Laporan Donatur

September 2015

Tebar Qur'an Nusantara (YATAQU) 10.800.000

Bea Siswa Tahfid Qur'an (DARUL AYTAM) 36.633.000

Total 328.868.300

 Biaya Operasional 52.789.500

Saldo 7.196.400



Huda Cendekia mengajak anda untuk turut serta
dalam mensukseskan program-program Huda Group

Melalui Huda Cendekia donasi anda dapat
disalurkan dengan lebih mudah, cepat dan aman.

Berjuta Kebaikan
Satu amal

704-0950-208
(Kode Transfer 451)

133-0011-6784-89
(Kode Transfer 008)

0286-88-418
(Kode Transfer 009)

014-30000-91
(Kode Transfer 536)

496-0000-998
(Kode Transfer 147)

711 002 395
(Kode Transfer 200)

0953 477 243
(Kode Transfer 014)

P e r t a m a   M u r n i   S y a r i a h

syariah

a.n. Yayasan Huda Cendekia
Konfirmasi Transfer :
081 2244 16000

hudacendekia.org

Huda Cendekia

@hudacendekia

Bukalah pintu-pintu kebaikanBukalah pintu-pintu kebaikanBukalah pintu-pintu kebaikan
dengan sedekah andadengan sedekah andadengan sedekah anda
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