
Dalam rangkaian ayat Al-Qur’an tentang puasa Ramadhan terselip 
ayat yang secara khusus membicarakan perihal berdoa. Di 

dalamnya Allah perintahkan orang beriman untuk berdoa dan 
Allah berjanji untuk mengabulkan doa-doa itu. Ayat itu adalah: 
“...Aku mengabulkan permohonan orang yang berdo'a apabila ia 

memohon kepada-Ku, maka hendaklah mereka itu memenuhi 
(segala perintah-Ku) dan hendaklah mereka beriman kepada-Ku, 

agar mereka selalu berada dalam kebenaran.” (QS. Al-Baqarah : 186). 
Mengapa ayat ini terselip di antara ayat-ayat tentang puasa? Apa 

misteri atau rahasianya?  Selamat menikmati sajian kami kali ini.
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Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Bagaimana kabar ibadah Ramadhan Anda? Bagaimana 

tarawih, tadarus, sahur, buka puasa, tahajud, dan i’tikaf Anda? 
Atas izin Allah, semoga ibadah kita senantiasa diiringi 
semangat, keikhlasan, dan keistiqomahan dalam melakukan 
amal terbaik. Sehingga Ramadhan tahun ini bisa membilas jiwa 
raga kita untuk bertransformasi menjadi mukmin sejati, yang 
kian kaffah dan bersemangat mengisi hari. Amiinn...

Keluarga sejuk yang dirahmati Allah,
Bulan Ramadhan memang bukan bulan biasa. Ia amat 

istimewa. Saking spesialnya, banyak keajaiban menyertai bulan 
suci. Salah satunya adalah betapa doa kita begitu mudah 
menembus langit. Beragam hadits Rasulullah menguatkan hal 
ini. Majalah kali ini menyajikan beragam hal seputar misteri doa 
di bulan suci.

Tak bosan-bosannya kami mengingatkan Anda untuk 
segera menunaikan ibadah zakat, infaq, maupun wakaf. Tim 
kami yang bertugas di kantor Nurul Hayat siap melayani Anda. 
Di luar itu, apabila instansi atau komunitas Anda ingin 
selenggarakan tausiyah, dengan senang hati ustadz kami bisa 
menjadi pemateri. Silakan hubungi (031) 878 3344 untuk info 
lebih lengkap. 

Atas nama redaksi Majalah Nurul Hayat serta manajemen 
dan karyawan Nurul Hayat, kami menyampaikan Selamat 
menjalankan ibadah di Bulan Ramadhan. Sekaligus, kami 
sampaikan selamat berhari raya Idul Fitri. Semoga Allah 
menerima segala amal kebaikan yang kita lakukan, serta 
menjadikan kita sebagai makhluk yang kian bertaqwa. Mohon 
maaf pula jika selama kami melayani dan berinteraksi dengan 
para donatur terdapat khilaf dan dosa. Semoga Allah berkenan 
mengampuni dosa dan kesalahan kita. Amiinn...

Wassalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh.

Dari
Redaksi
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Assalamu’alaikum Wr. Wb. Mau usul. Gimana 
kalau NH bikin stiker logo NH dilengkapi 
alamat website yang bisa ditempel di 
sepeda motor, mobil atau di rumah. Orang-
orang pasti lebih bangga menempel stiker 
NH dibanding stiker taman safari. Kalau di 
jalanan banyak kendaraan berstiker NH, 
tentu bisa jadi sarana kampanye branding 
yang menarik. InsyaAllah, ini bukan dalam 
rangka riya’, melainkan syiar dakwah dan 
kebaikan ajaran Islam. Wassalamu’alaikum 
Wr Wb.

INGIN STIKER NH
BUMI AJI YOGAKSATRIA

Assalamu'alaikum Wr Wb. Terima kasih atas 
siraman-siraman rohani yang sangat 
bermanfaat via majalah NH yang saya baca 
selama ini. Sekedar saran, bagaimana kalau 
pas awal tahun NH menerbitkan kalender 
yang juga memuat jadwal puasa sunnah 
dan wajib? Sebagai reminder supaya kita 
lebih rajin beribadah puasa. 
Wassalamu’alaikum Wr Wb.

Assalamu'alaikum Wr Wb. Mudah-mudahan 
di Bulan Ramadhan yang penuh berkah, NH 
lebih sering lagi mengadakan kajian 
bagaimana mendidik anak (parenting) 
sesuai ajaran Islam. Kajian parenting 
semacam ini sangat dibutuhkan para orang 
tua saat ini. Mengingat belakangan ini 
banyak berita yang beredar seputar 
kerusakan akhlak generasi muda. Terima 
kasih. Wassalamu’alaikum. Wr. Wb.

USUL KALENDER JADWAL
PUASA SUNNAH

KAJIAN TENTANG PARENTING

DIAN, SURABAYA

JIHAN ISKANDAR

Redaksi: Wa’alaikumsalam Wr. Wb. 
Terima kasih Ibu Dian. Setiap tahun, NH Insya 
Allah menerbitkan kalender tematik bagi para 
donatur. Tahun ini, kami juga merencanakan 
menghadirkan kembali kalender dengan 
materi yang semoga bisa menambah rasa 
syukur kita sebagai mukmin. Mengenai jadwal 
puasa, semoga dapat kami direalisasikan.  
Terima kasih. 

Redaksi: Wa’alaikumsalam Wr Wb. 
Usul yang luar biasa, Bapak Bumi Aji. 
Alhamdulillah saat ini NH sedang 
memproduksi stiker “Keuarga Sejuk Nurul 
Hayat”. Mohon doanya semoga seluruh 
pengerjaan berjalan lancar dan segera bisa 
didistribusikan untuk keluarga sejuk NH. 

Redaksi: Wa’alaikumsalam Wr. Wb. 
Beberapa kali, NH telah menghadirkan 
training parenting. InsyaAllah, kami akan 
menggodok saran Anda, supaya kami bisa 
menyelenggarakan training Islamic Parenting, 
dan semoga bisa menginspirasi seluruh 
keluarga sejuk NH. 
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Umie Azmi 
Ya Rabb, mohon berikan 
umur panjang, iman dan 
kesehatan, sehingga kami 
bisa menjalankan Bulan 
Ramadhan yang penuh 
berkah ini…

Novita Asri Dwi Astuti 
Di NH ada ndak jadwal 
tadarus bersama? Kalau 
ada, setiap hari apa ya?

Redaksi : Insya Allah pada 
Ramadhan ini Nurul Hayat 
akan menyelenggarakan 
tadarus bersama dengan 
tema “Ngaji in the Street”. 
Selain itu NH juga rutin 
menggelar kajian untuk 
umum. Info jadwal kajian, 
bisa Anda simak di buletin 
NH News. Terima kasih.  

ali alany @ali_alany
@nurulhayatku pengen banget 
bisa ngamalin one day one juz 
#AyoNgajiTiapHari

PondokYatimAlhilal 
@pondok_yatim 
Mohon doanya team Pondok 
Yatim Al-Hilal @iwans5758 dan 
@agushilal1 akan silaturrahmi 
dan belajar ke Yayasan Nurul 
Hayat SBY cc @nurulhayatku

Qonita izz @Qonizz
Kerja Tuhan itu ajaib, setiap 
rezeki yang disisihkan untuk 
orang lain, justru akan 
menambah rezeki kita 
berikutnya. Yuk Infaq di 
@nurulhayatku

Ahmad Indi Yulianto 
@indi_ahmad
Alhamdulillah, akhirnya 
kesampaian juga ke 
@nurulhayatku buat daftar jadi 
donatur, semoga bermanfaat 
bagi ummat, amin :)

Andre Ardiansyah 
@ArdiAndre21
Masih ingat kajian semalem. 
Barakah mabit @nurulhayatku 
mungkin. Tambah yakin 
dengan rencana-Nya.
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dan doa anak yang sholehdan doa anak yang sholehdan doa anak yang sholeh

SEDEKAH JARIYAH, SEDEKAH JARIYAH, SEDEKAH JARIYAH, (yaitu)(yaitu)(yaitu)
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baginya pintu-pintu langit. Dia berfirman : 
“Demi kemuliaanKu, aku pasti menolongmu 
meskipun beberapa saat lagi.” (HR. Ahmad 
dan Tirmidzi)

Diriwayatkan pula oleh Abu Daud dalam 
musnadnya. Bahwa Rasulullah bersabda, 
“Bagi orang yang berpuasa itu, ketika dia 
berbuka adalah doa yang mustajab” (HR 
Ahmad). Maka mulai sekarang, adakah yang 
berubah pikiran dari yang biasanya menanti-
nanti Adzan Maghrib untuk berbuka, 
menjadi menanti-nanti Adzan Maghrib 
karena ada waktu pendek mustajabnya doa?

Di Bulan Ramadhan, sesuai teladan dari 
Rasulullah, kita selalu memanjatkan doa 
“Allahumma innii as’aluka ridhaaka wal 
jannah wa a’udzubika min sakhatika wan 
naar”, ya Allah aku memohon kepadaMu 
ridhaMu dan Surga, dan aku berlindung 
kepadaMu dari murkaMu dan api Neraka”

Maha Suci Allah, doa Anda minta 
dijauhkan dari Neraka didengar. 
Bayangkanlah bahwa Allah menerima 
permohonan Anda. Allah menetapkan pada 
DiriNya sendiri untuk mengabulkan. 
Rasulullah bersabda, “Sesungguhnya Allah 
mempunyai hamba-hamba yang dibebaskan 
(dari neraka) setiap hari setiap malam, 
masing-masing hamba itu mendapatkan hak 
berupa doa yang dikabulkan.” (HR. Ahmad)

Bahkan dalam bahasa yang cukup 
menyentuh, Nabi menyampaikan 
bagaimana Allah mewajibkan diriNya untuk 
menerima doa hambaNya karena sifat malu 
dan kemurahanNya: “Sesungguhnya Allah 
Maha Pemalu dan Maha Murah hati. Allah 
malu bila ada hambaNya yang 
menengadahkan tangan (memohon kepada-
Nya) lalu dibiarkannya kosong dan kecewa.” 
(HR. Hakim)

Tentu saja, doa kita harus dibantu 
dengan menjauhi perbuatan-perbuatan 
yang dapat menghalangi terkabulnya doa. 
Diantaranya ada enam penghalang 
dikabulkannya doa yaitu :

1. Mengkonsumsi barang haram berupa 
makanan,minuman, pakaian dan hasil 
usaha yang haram. Nabi menceritakan 
seorang laki-laki yang melakukan 

perjalanan jauh, rambutnya kusut dan 
berdebu lalu menengadahkan kedua 
tangannya ke langit seraya berkata,"Ya 
Rabb...ya Rabb..." sedangkan makanannya 
haram, minumannya haram, pakaiannya 
dari yang haram, dicukupi dari yang haram. 
Lalu nabi bersabda, “Maka bagaimana 
mungkin dikabulkan doanya?" (HR. 
Muslim) 

2. Minta cepat terkabulnya doa. Rasulullah 
bersabda "Dikabulkan doa seseorang dari 
kalian selama ia tidak terburu-buru, ia 
berkata: “Aku sudah berdoa tapi belum 
dikabulkan doaku." (HR. Bukhari-Muslim)

3. Meninggalkan kewajiban yang telah 
diwajibkan Allah seperti memutuskan 
silaturahim. Rasulullah bersabda, “Demi 
Allah yang jiwaku berada di tangan-Nya, 
hendaklah kalian menyuruh yang ma'ruf 
dan mencegah yang mungkar atau (kalau 
kalian tidak lakukan) maka pasti Allah akan 
menurunkan siksa kepada kalian, hingga 
ketika kalian berdoa kepada-Nya, tetapi 
tidak dikabulkan." (Tirmidzi)

4. Tidak bersungguh-sungguh dalam 
berdoa. Rasulullah bersabda, “Apabila 
seseorang dari kamu berdoa dan memohon 
kepada Allah, janganlah ia mengucapkan: 
‘Ya Allah ampunilah dosaku jika Engkau 
kehendaki, sayangilah aku jika Engkau 
kehendaki dan berikan rezeki jika Engkau 
kehendaki.' Akan tetapi, ia harus 
bersungguh-sungguh dalam berdoa 
sesungguhnya Allah berbuat menurut apa 
yang Ia kehendaki dan tidak ada yang 
memaksaNya." (HR. Bukhari)

5.  Lalai dan dikuasai hawa nafsu. "Berdoalah 
kalian kepada Allah dengan yakin akan 
dikabulkan. Ketahuilah bahwa Allah tidak 
mengabulkan doa dari hati yang lalai dan 
lengah." (HR. Tirmidzi)
Betapa besar keutamaan doa orang yang 

berpuasa. Termasuk saat ini, saat Anda 
selesai menimba ilmu dari majalah ini, ketika 
ingatan akan hadits nabi tentang 
mustajabahnya doa masih hangat, tak ada 
salahnya sejenak angkat kedua tangan anda  
untuk berdoa.

Ya Allah kabulkan doa saudara kami yang 
sedang membaca tulisan ini. Amiinn

Mari mentadabburi Al-Quran sejenak. 
Kalau Anda saat ini bisa mengambil mushaf 
Al-Quran, atau di handphone ada aplikasi al-
Quran, silahkan dibuka ayat-ayat tentang 
puasa. Ada di surat al-Baqarah (surat kedua) 
ayat 183 hingga 187. Ayat-ayat tersebut 
lazim dibaca oleh para khatib saat 
menghadapi bulan Ramadhan.

Kali ini, mari kita memperhatikan satu 
ayat yang terselip di antara ayat-ayat 
tersebut. Dimana ayat ini tidak 
membicarakan hukum puasa sama sekali. 
Seperti terputus dengan ayat sebelum dan 
sesudahnya. Yaitu ayat 186. Allah berfirman : 

“Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya 
kepadamu tentang Aku, maka (jawablah), 
bahwasanya Aku adalah dekat. Aku 
mengabulkan permohonan orang yang 
berdoa apabila ia memohon kepada-Ku, maka 
hendaklah mereka itu memenuhi (segala 
perintah-Ku) dan hendaklah mereka beriman 
kepada-Ku, agar mereka selalu berada dalam 
kebenaran.” (QS. Al-Baqarah : 186)

Dalam ayat tersebut Allah ta’ala 
meyakinkan hamba-Nya, bahwa Allah ta’ala 
begitu dekat. Allah akan mengabulkan 
setiap doa, yang diiringi dengan 
kesungguhan kita dalam menjalankan 
syariat-syariatNya dan beriman kepadaNya. 

Dalam kumpulan ayat-ayat hukum 
seputar puasa, ayat tentang sifat dan asma 
Allah Al Mujiib (Maha Mengabulkan) ini 
hadir. Menggugah keimanan dan tauhid kita. 
Agar kita tak merasa sendirian ketika 
menghadapi kesulitan. Agar tak merasa 

tiada guna ketika harus berlapar dan 
berhaus-haus dalam puasa. Allah begitu 
dekat. Allah mendengar setiap doa. Buya 
Hamka, dalam tafsirnya al-Azhar 
mengomentari tentang ayat ini. “Cobalah 
kita perhatikan, ayat yang satu ini terletak di 
tengah-tengah kumpulan ayat yang 
membicarakan hukum puasa. Dilihat sekilas, 
seakan-akan tidak ada hubungan antara ayat 
ini dengan ayat sebelum dan sesudahnya. 
Padahal erat sekali hubungannya. Sebab doa 
orang puasa itu lebih dekat dan dikabulkan”.

Pernyataan yang sama juga disampaikan 
oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Dari ayat ini, 
kata beliau, orang yang berpuasa diingatkan 
untuk memanfaatkan waktunya dengan 
memanjatkan doa sebaik-baiknya. “Dalam 
ayat ini terdapat bimbingan untuk 
bersungguh-sungguh dalam berdoa ketika 
menggenapkan bilangan hari-hari puasa, 
bahkan setiap kali saat berbuka puasa,” tulis 
ibnu Katsir.

Orang-orang yang berpuasa, adalah 
orang-orang yang dekat dengan Allah. 
Mereka ikhlas untuk berlapar-lapar, 
menahan nafsu, semata-mata demi meraih 
ridha Allah. Karenanya, tidak heran bila Allah 
memberikan banyak keutamaan kepada 
mereka. Salah satunya adalah tajamnya do’a.

Rasulullah bersabda “Terdapat tiga kaum 
yang doanya tidak akan ditolak yaitu imam 
yang adil, ORANG BERPUASA sampai dia 
berbuka, dan orang yang teraniaya. Allah 
akan menaikkan doanya tanpa terhalang 
awan mendung di hari kiamat dan dibukakan 

Dahsyatnya Doa Dahsyatnya Doa Dahsyatnya Doa 
Orang BerpuasaOrang BerpuasaOrang Berpuasa

Hikmah Utama
MNH 126 JULI 2014
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Keagungan Ramadhan, akan membuat 
orang-orang meraih ketakwaan lebih mudah 
dibanding bulan lainnya. Orang-orang yang 
berhasil meniti jalan ketakwaan, merekalah 
orang yang beruntung. Satu hal yang paling 
dirasakan bagi orang yang sudah bertakwa 
adalah besarnya rasa takut kepada Allah. 
Mereka takut tidak bisa masuk Surga. 
Mereka takut terjerumus ke dalam api 
Neraka. Mereka lebih mengutamakan 
kepentingan akhirat daripada kepentingan 
dunia.

Dalam hal ini doa menjadi penting. 
Selain menjadi asbab bagi Allah untuk 
mengabulkan permohonan, dia juga 
menjadi ukuran keimanan. Doa akan 
mengukur seberapa sungguh-sungguhnya 
kita terhadap keselamatan akhirat. Jangan 
sampai saat Ramadhan hampir habis, kita 
merasa baik-baik saja, padahal derajat 
ketakwaan kita masih rendah sekali. Maka 
perhatikanlah doa yang anda baca. 
Seberapa khusyuk? Apakah hati anda 

terlibat, merinding, berdegup lebih kencang, 
ketika anda meminta dijauhkan dari siksa 
Neraka?

Cobalah lihat bagaimana Allah telah 
menggambarkan doa yang dilakukan dua 
golongan. Golongan pertama, mereka sibuk 
dengan doa urusan dunianya dan tidak 
serius dengan akhiratNya. Golongan kedua 
mereka yang berdoa untuk kebaikan 
akhiratnya. 

Allah berfirman, “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).

Asbabun Nuzul dari ayat tersebut adalah, 
Allah menyindir orang-orang Arab Badui. 
Sebagian besar mereka berdoa minta 
diberikan ternak yang gemuk-gemuk dan 

banyak, minta turun hujan agar lahan 
pertaniannya subur, minta perdagangannya 
lancar. Mereka sedikit sekali meminta 
ketakwaan, keshalihan, dan keselamatan 
akhirat. Hal ini menunjukkan mental dan 
keimanan mereka terhadap negeri akhirat. 
Mereka tidak terlalu yakin dengan 
kehidupan akhirat sehingga tidak serius 
mendoakannya. 

Bahkan boleh jadi doa duniawi itu 
sendiri itu juga ala kadarnya, setengah yakin 
setengah tidak. Asal bersuara daripada tidak 
sama sekali. Sebab mereka lebih yakin 
dengan ikhtiar dan usahanya sendiri 
daripada pertolongan Allah. Sebab kalau 
mereka benar-benar yakin kepada Allah, 
yakin dengan janji Surga dan NerakaNya, 
pastinya mereka lebih menginginkan akhirat 
daripada dunia. 

Bukan tidak boleh meminta kepada Allah 
dalam urusan duniawi. Bergantung kepada 
Allah adalah keharusan, baik dalam urusan 
akhirat maupun dunia. Minta kekayaan harta 
kepada Allah, adalah baik dan bukti 
keimanan. Minta naik jabatan kepada Allah, 
adalah baik dan bukti keimanan. Minta 
diterima di sebuah perusahaan kepada 
Allah, adalah bukti keimanan. Minta bisnis 
lancar kepada Allah, adalah baik dan bukti 
keimanan. 

Ramadhan adalah kesempatan terbaik 
bagi kita untuk berdoa meminta jodoh, 
meminta keturunan, minta sukses karir, 
meminta tambahan rizki. Maka silakan 
berdoa sekhusyuk mungkin tentang urusan 
duniawi anda. Akan tetapi jangan sampai 
kita lupa dengan permohonan akhirat kita. 
Apalagi momentum Ramadhan, sebaiknya 
kita banyak berdoa demi kebaikan akhirat. 
Selain karena akhirat adalah tujuan akhir, 
sekali lagi, keseriusan kita berdoa dalam 
urusan akhirat akan menunjukkan visi 
akhirat telah mengakar dalam diri kita. 

Berdoa untuk kepentingan akhirat 
adalah mulia dan doa yang tidak pernah 
tertolak. Adapun untuk permohonan urusan 
dunia, terkadang Allah masih menahan 
untuk tidak diberikan. Karena Allah tahu 
tidak semua yang nampak baik pada dunia 

itu akan menyelamatkan kita. Kita minta 
kekayaan, belum tentu Allah penuhi dengan 
kesuksesan bisnis kita. Karena Allah tahu 
justru kebaikan kita ada pada masih 
bersusah payahnya kita dalam mencari rizki.

Rasulullah pernah bersabda tentang 
orang yang dunianya Allah tahan, tapi ia 
memiliki kedudukan mulia di sisi Allah : 
“Sesungguhnya ada diantara ummatku, yang 
sekiranya dia mendatangi pintu salah seorang 
diantara kalian lalu dia meminta satu dinar, 
maka dia tidak diberi, sekiranya dia meminta 
satu dirham, dia tidak diberi, sekiranya minta 
uang, dia tidak diberi, namun sekiranya ia 
meminta Surga kepada Allah, maka Allah 
benar-benar akan memberikan kepadanya 
dan sekiranya dia meminta dunia, maka 
sebenarnya Allah bisa memberikan 
kepadanya. Akan tetapi yang menghalangi 
Allah memberikan dunia kepadanya ialah 
semata-mata karena dunia itu hina. Orang itu 
mengenakan dua kain lusuh yang tidak ia 
pedulikan. Sekiranya dia bersumpah kepada 
Allah Azza Wa Jalla, niscaya Dia 
memenuhinya.” (HR. Ahmad, dalam kitab Az-
Zuhd)

Maka jika kita ingin melihat kekuatan 
takwa seseorang maka lihatlah bagaimana ia 
berdoa. Lihatlah bagaimana keseriusannya 
dalam menginginkan Surga. Lihatlah 
bagaimana kegamangannya terhadap hari 
hisab dan siksa Neraka. Beberapa malam di 
Bulan Ramadhan ia isi dengan tangis 
munajat kepada Allah. Bukan menangisi 
hutang piutang, bukan menangisi musibah, 
bukan menangisi jodoh, tapi tangis yang 
lahir disebabkan takut tidak selamat di 
akhirat. 

Lihatlah betapa ia tidak pernah menyia-
nyiakan kesempatan di waktu-waktu 
istijabah. Dia berdoa saat masuk Masjid, dia 
berdoa diantara Adzan dan iqomah, dia 
berdoa setelah Shalat, dia memanfaatkan 
istijabahnya doa saat perjalanan, dia berdoa 
saat berbuka puasa. Dan semua doanya, 
adalah kebanyakan tentang urusan 
akhiratnya. Tentang akhir yang khusnul 
khatimah, tentang anak-anak yang sholeh, 
tentang minta diberikan kekuatan beramal, 

Kadar Takwa Kadar Takwa Kadar Takwa 
Sesuai Kadar Do’aSesuai Kadar Do’aSesuai Kadar Do’a
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tentang minta diberikan kemampuan 
bersyukur dan bersabar. Kekhawatiran 
terhadap nasib akhirat, hampir-hampir 
membuat ia lupa mendoakan proyek-proyek 
bisnis dan urusan duniawinya.

Doa Dan Afirmasi Diri
Setiap perbuatan adalah ungkapan dari 

keadaan hati atau perasaan. Bagaimana kita 
berperasaan, bergantung apa yang 
seringkali kita fikirkan. Semakin sering kita 
memikirkan sesuatu, semakin kuat ia 
menancap dalam perasaan dan emosional 
kita. 

Di situlah doa memegang peranan 
penting. Setiap kita mengucapkan doa, 
artinya menyengaja untuk memikirkan apa 
yang kita doakan. Contoh, ketika kita berdoa 
sungguh-sungguh minta dijauhkan dari 
siksa api Neraka. Berarti kita menyengaja 
untuk memikirkan kengerian api Neraka, 
siksa-siksaNya, dan kekekalannya. Meski 
terlihat mengganggu kebahagiaan dan 
membuat sedih, tapi kita melakukan itu 
dengan ikhlas karena nyata-nyata Neraka 
memang menakutkan. 

Semakin sering dibaca dengan sungguh-
sungguh, semakin ia akan menyentuh rasa 
dan emosional kita. Dan selanjutnya, hati 
yang sudah dikuasai rasa takut siksa Neraka, 
merindukan Surga, dan mencintai Allah, 
akan lebih mudah digerakkan menuju amal 
sholih.

Maka apa yang terjadi dengan orang 
yang sejak awal Ramadhan dia berdoa : ya 
Allah berikan kepada hamba kemampuan 
untuk MENJAGA PANDANGAN yang merusak 
puasa hamba. Karuniakan kepada hamba 
kekuatan untuk melaksanakan IBADAH 
TARAWIH HINGGA AKHIR RAMADHAN, ya 
Allah jauhkan hamba di Bulan Ramadhan ini 
dari KEBURUKAN SIKAP KIKIR, berikan 
hamba rizki berupa KESANGGUPAN 
MEMBACA AL-QURAN siang dan malam.

Setiap hari afirmasi itu ia lakukan. Maka 
atas ijin dan pertolongan Allah, ia akan lebih 
mudah menjaga pandangan, merasa tidak 
nyaman ketika nafsunya mengajak malas 
Sholat Tarawih, merasa tidak nyaman ketika 
muncul sifat kikir, merasa rindu untuk selalu 

membaca Al-Quran. 
Bila di siang hari, sempatkan berdoa 

kepada Allah agar nanti malam bisa 
qiyamullail, tadarus, bisa menahan diri dari 
hiburan televisi dan amaliah malam lainnya. 
Bila kita di malam hari, mintalah kepada 
Allah agar bisa berpuasa dengan puasa yang 
sempurna, menjaga pandangan, bekerja 
ikhlas dan sebagainya. 

Hubungan doa dan afirmasi diri ini hanya 
sebatas analisa kita dari sudut pandang ilmu 
jiwa. Selebihnya, janji Allah untuk 
mengabulkan setiap doa adalah yang paling 
kita yakini dan kita harapkan. Karena Dialah 
pemegang hati dan jiwa kita. Hanya Allah 
pemilik Surga dan Neraka, penentu satu-
satunya siapa di antara makhluknya yang 
akan masuk Surga dan Neraka. Dia pula yang 
memberi hidayah kepada yang dikendaki.

Sungguh, kalau Allah tidak berkehendak 
agar kita beramal sholeh, maka kita tidak 
akan sanggup beramal sholeh. Bila Allah 
tidak menyelamatkan kita dari syahwat 
malas, syahwat ingin berlama-lama tidur, 
syahwat pandangan, maka kita akan seperti 
mobil yang tidak punya rem. Bablas 
menuruti nafsu sekalipun kita tahu itu salah. 

Kalau hidayah itu tidak turun pada kita, 
ceramah ustadz menjadi sia-sia, buku-buku 
hikmah menjadi tak menyentuh rasa. 
“Barangsiapa yang diberi petunjuk oleh Allah, 
maka dialah yang mendapat petunjuk; dan 
barangsiapa yang disesatkan-Nya, maka 
kamu tidak akan mendapatkan seorang 
pemimpin pun yang dapat memberi petunjuk 
kepadanya.” (QS. Al-Kahfi: 17)

Jadi, selain anda telah 
mengkomitmenkan diri untuk baca Al-
Quran, tarawih, atau sedekah, jangan lupa 
untuk berkomitmen “Saya akan lebih 
khusyuk dalam berdoa”. 

Nabi sendiri bersabda bahwa “Doa 
adalah inti ibadah”. Maka bagaimana 
mungkin kita menyeriusi amaliah lain 
sedang inti ibadah tidak kita seriusi?

Semoga Ramadhan kita kali ini, lebih 
baik daripada Ramadhan sebelumnya. Dan 
amal-amal kita menjadi jalan menuju 
ampunan dan SurgaNya. Aamiin..
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“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. KARENA Amalan puasa tersebut adalah 
untuk-Ku, MAKA Aku sendiri yang akan membalasnya, Disebabkan 

dia telah meninggalkan syahwat dan makanan karena-Ku. 

bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan dua kegembiraan 
yaitu kegembiraa ketika dia berbuka dan kegembiraan ketika 

berjumpa dengan Rabbnya. Sungguh bau mulut orang yang 
berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada bau minyak kasturi.”

HR. Muslim no. 1151

Kegembiraan Orang Yang BerpuasaKegembiraan Orang Yang BerpuasaKegembiraan Orang Yang Berpuasa



Nabi SAW pernah bertanya kepada 
sahabatnya, Abdullah bin ‘Amr bin ‘Ash yang 
menjalani dunia kerahiban ini. “Apa benar, 
kata orang engkau berpuasa setiap hari dan 
shalat sepanjang malam?” “Benar, wahai 
Nabi,” jawabnya. Nabi SAW lalu bersabda, 
“Jangan kau lakukan itu. Puasalah dan 
berbukalah (pada hari yang lain), shalatlah di 
tengah malam dan tidurlah. Sungguh, 
tubuhmu mempunyai hak yang harus engkau 
penuhi, demikian juga matamu. Istrimu 
mempunyai hak yang wajib engkau penuhi, 
demikian juga para tamu yang datang 
kepadamu. Engkau cukup berpuasa tiga hari 
setiap bulan, sebab setiap kebajikan dilipatkan 
pahalanya, dan itu berarti sama dengan 
puasa setahun. Abdullah menjawab, “Saya 
yakin saya kuat.” Nabi melanjutkan sabdanya,  
“Berpuasalah seperti puasa Nabi Daud, jangan 
lebih!” “Bagaimana caranya?” tanya Abdullah. 
Nabi SAW menjawab, “Puasa setengah tahun 
(sehari puasa dan sehari tidak).” (HR. Bukhari, 
Muslim, Abu Daud dan Al Nasa-i) 

Sahabat senior lainnya, Abu Darda’ yang 
dipersaudarakan oleh Nabi dengan Salman 
Al Farisi sewaktu hijrah di Madinah juga 
menyukai hidup dengan menjauhi 
kenikmatan duniawi. Suatu saat, Salman 
bertamu ke rumah Abu Darda’. Ia iba melihat 
melihat istri Abu Darda’ yang kusut dan 
muram. Di meja makan, Salman berkata, 
“Saya tidak akan makan jika tidak kau 

Saat ayat ini turun, banyak tempat ibadah 
khusus (biara) yang dibangun oleh rahib 
Kristen, bahkan di tengah padang pasir atau 
di gua-gua pegunungan. Mereka tidak kawin 
selamanya dan memakai pakaian dari bulu 
domba seperti yang dipakai Nabi Yahya A.S. 
Satu di antara mereka adalah Rahib Buhaira. 
Inilah rahib yang menyatakan adanya tanda-
tanda kenabian di wajah Muhammad kecil 
jauh sebelum diangkat menjadi Nabi. 

Beberapa sahabat Nabi amat tertarik 
dengan cara hidup para rahib yang nampak 
suci dan dekat dengan Tuhan karena tidak 
lagi terganggu oleh nafsu duniawi. Para 
sahabat senior seperti Usman bin Madh’un, 
Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Mas’ud, 
Miqdad bin Aswad dan Salim Maula Abu 
Hudzaifah bersepakat untuk tidak 
mengonsumsi makanan yang enak dan 
berjanji menghabiskan malam hanya untuk 
beribadah serta tidak akan berhubungan 
dengan istri. 

Beberapa sahabat yang lain mengikuti 
jejak sahabat seniornya. Inilah antara lain 
sumpah mereka, “Saya tidak akan makan 
daging, sebab membuat saya semakin 
bernafsu kepada wanita; Saya tinggalkan 
kasur empuk dan memilih alas yang tipis 
agar tidak hanyut dalam kenikmatan tidur; 
Saya jauhi wewangian dan pakaian indah, 
sebab aku lebih suka keharuman akhirat dan 
pakaian kebesaran surga.” 
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temani.” Maka Abu Darda’ terpaksa 
membatalkan puasa sunnahnya. Menjelang 
tidur, Abu Darda’ terus saja melanjutkan 
shalatnya. Maka Salman mengajak tidur. 
Setelah tidur sebentar, ia bangun lagi untuk 
shalat. Lalu Salman berkata lagi, “Tidurlah  
dahulu, saudaraku.” Pada ujung malam, 
barulah Salman mengajak Abu Darda’ shalat 
malam. Setelah shalat, Salman 
menasehatinya, “Tuhanmu mempunyai hak 
yang harus kau penuhi. Demikian juga hak 
istrimu. Maka lakukan semua kewajibanmu 
untuk semua pemilik hak itu.” Esok harinya, 
mereka berdua menghadap Nabi SAW untuk 
menceritakan apa yang terjadi, lalu Nabi 
bersabda, “Salman benar.” 

Usman bin Madh’un, sahabat yang 
pertama kali menghentikan minuman keras 
ketika mendengar Nabi SAW melarang, dan 
amat terkenal kesalehannya menghadap 
Nabi bersama beberapa sahabat dengan 
membawa sebilah belati. Mereka meminta 
ijin kepada Nabi untuk mengebiri diri 
mereka, sebab hasrat biologis kepada wanita 
selalu mengganggu ibadah dan semangat 
perjuangan. Pada masa itu, mengebiri selalu 
dengan memotong kemaluan. Berbeda 
dengan sekarang, cukup dengan “suntik 
kebiri” atau chemical castration untuk 
mengurangi libidonya yang tinggi. Nabi 
terdiam, tidak memberi jawaban. Ketika 
itulah, Malaikat Jibril datang membawa ayat 
sebagaimana dikutip di atas.

Mendengar obrolan mereka, Nabi SAW 
lalu menjelaskan kesehariannya sekaligus 
memberi peringatan, “Orang-orang berbicara 
ini dan itu. Ketahuilah, aku shalat dan aku 
juga tidur, aku berpuasa (pada hari tertentu) 
dan tidak berpuasa (pada hari lain). Aku juga 
menikahi wanita. Siapapun yang tidak suka 
dengan cara hidupku, maka ia bukan 
pengikutku.” (HR Muslim).

Sejak itu Usman bin Madh’un merubah 
pola hidupnya, termasuk kepada istrinya. 
Tidak lama setelah itu Haula, sang isteri 
datang kepada Aisyah dengan pakaian rapi 
dan wajah berseri karena telah 
mendapatkan kepuasan nafkah batin dari 
suaminya. Sebelumnya, ia bermuka kusut 
dengan rambut acak-acakan. Para isteri Nabi 

sampai tertawa mendengar kepolosan cerita 
Haula. 

Banyak hal yang dihalalkan Allah: daging 
hewan, ikan, buah, sayur-sayuran, pakaian 
yang bagus, bersetubuh dengan isteri. 
Mengapa semua itu tidak dinikmati hanya 
karena dianggap menghalagi kedekatan 
dengan Allah? Islam menolak konsep hidup 
“sengsara” demi mencapai “nirwana.”

Orang yang anti daging dan makanan 
bergizi, lalu fisiknya lemah dan tidak bisa 
melakukan kewajibannya sebagai suami 
atau kepala rumah tangga tentu bukan 
muslim yang baik. Layakkah Anda disebut 
pengikut Nabi, jika Anda hanya fokus 
berdzikir sepanjang hari sampai anak-anak 
dan rumah tangga berantakan tak terurus? 

Untuk menikmati semua yang halal di 
atas, Allah menetapkan pedoman seleksinya, 
yaitu halal (halal), baik (thayyib) dan 
proporsional (wala ta’tadu). Daging, buah, 
sayur dan sebagainya itu halal, tapi jangan 
dimakan jika dokter melarangnya. Jika halal 
dan baik untuk tubuh, silakan dikonsumsi, 
tapi makanlah sesuai dengan porsi yang 
benar. Jangan berlebih, apalagi untuk 
menunjukkan kemewahan dan 
kesombongan status sosial. Silakan 
bersetubuh dengan isteri, sebab itu 
kewajiban yang mendatangkan pahala, tapi 
lakukan secara proporsional.

Tiupkan semangat beragama pada diri 
Anda, tapi jangan tinggalkan tugas dan 
kenikmatan dunia. Jika orang-orang shaleh 
seperti Anda “bertapa” di masjid dan 
menjauhi kehidupan riil dalam dunia politik,  
dan kegiatan-kegiatan sosial lainnya, lalu 
orang-orang yang tidak beragama atau tidak 
bermoral menjadi pimpinan dalam semua 
lini kehidupan, siapakah yang disalahkan?  

Sebagai hamba Allah, tidak dibenarkan 
satu menit pun Anda lewatkan tanpa ibadah. 
Tapi artikan ibadah dalam arti yang seluas-
luasnya. Anda wajib beribadah secara ekstra, 
tapi tetap hiduplah sebagai manusia biasa. 
Panggilan ibadah tidak hanya adzan untuk 
shalat, tapi juga panggilan kemanusiaan dan 
kepemimpinan di panggung dunia. Semua 
lini kehidupan itu bisa Anda jadikan sajadah 
untuk investasi pahala. 
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“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan semua yang baik yang telah Allah halalkan “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan semua yang baik yang telah Allah halalkan 
bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sungguh, Allah tidak menyukai  orang-orang yang bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sungguh, Allah tidak menyukai  orang-orang yang 
melampaui batas.  Dan makanlah yang halal dan  baik dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu, melampaui batas.  Dan makanlah yang halal dan  baik dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu, 

dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.” (QS. Al Ma-idah [5]:87-88)dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.” (QS. Al Ma-idah [5]:87-88)

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan semua yang baik yang telah Allah halalkan 
bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sungguh, Allah tidak menyukai  orang-orang yang 
melampaui batas.  Dan makanlah yang halal dan  baik dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu, 

dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.” (QS. Al Ma-idah [5]:87-88)

Hidup Biasa Hidup Biasa Hidup Biasa 
Dengan Ibadah EkstraDengan Ibadah EkstraDengan Ibadah Ekstra
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dalam satu rumah. Namun, terkadang ada 
hal yang membuat kondisi ideal ini berubah, 
misalnya karena harus bekerja di luar kota 
seperti yang dilakukan istri Anda. Saya 
memahami betul kegelisahan Anda. Dalam 
hal ini, saya mendukung Anda untuk lebih 
bersemangat menjemput rezeki, agar istri 
tidak perlu lagi sampai bekerja di luar kota. 
Semangat untuk bekerja disampaikan dalam 
banyak ayat dalam Al-Qur’an, ”Hendaklah 
orang yang mampu memberi nafkah menurut 
kemampuannya. Dan orang yang disempitkan 
rezekinya hendaklah memberi nafkah dari 
harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah 
tidak memikulkan beban kepada seseorang 
melainkan sekedar apa yang Allah berikan 
kepadanya. Allah kelak akan memberikan 
kelapangan sesudah kesempitan.” (QS. At-
Talâq: 7).  

Seorang perempuan memang boleh 
bekerja untuk mengamalkan ilmunya dan 
membantu ekonomi suami, asalkan seizin 
suaminya serta menjalani pekerjaan yang 
sesuai dengan martabat perempuan. Coba 
luangkan waktu untuk berdiskusi dari hati ke 
hati, ajak bicara istri Anda agar ia bisa 
bekerja di dalam kota. Ini sesuai dengan 
tafsir QS. Al-Ahzab:33, ”Hendaklah kalian 
(para istri) tetap di rumah kalian.”

InsyaAllah, jika kita yakin dan berserah 
diri pada Allah, maka Allah akan 
membukakan pintu rezeki untuk keluarga 
kita. Semoga keluarga Pak Iwan senantiasa 
menjadi keluarga yang diliputi sakinah, 
mawaddah warahmah. Aamiin. (*)

Wallahu A'lam Bisshawab

Jawaban : 
Walaikumussalam warahmatullahi 

wabarkatuh.  
Bapak Iwan yang dirahmati Allah. Allah 

berfirman dalam QS. Al Baqarah: 228 yang 
artinya: “Para wanita mempunyai hak yang 
seimbang dengan kewajibannya menurut cara 
yang ma’ruf. Akan tetapi, para suami 
mempunyai satu tingkatan kelebihan 
daripada istrinya.” (QS. Al-Baqarah: 228).

Ayat ini menunjukkan bahwa ada hak 
dan kewajiban yang proporsional antara 
suami dan istri. Hak istri, salah satunya 
mendapat mahar dan tidak wajib mencari 
nafkah. Sebaliknya, suami wajib mencari 
nafkah dan memenuhi kebutuhan keluarga.

Baik suami maupun istri kelak akan 
diminta pertanggungjawabannya oleh Allah. 
Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar, ia 
berkata, saya mendengar Rasul bersabda, 
“Kalian adalah pemimpin dan kalian akan 
diminta pertanggungjawaban atas 
kepemimpinan kalian. Seorang penguasa 
adalah pemimpin. Seorang suami adalah 
pemimpin bagi keluarganya. Demikian pula 
seorang istri adalah pemimpin atas rumah 
suami dan anaknya.” (HR. Ahmad, Bukhari, 
Muslim, Abu Dawud, dan Tirmidzi).

Kehidupan rumah tangga tidak selalu 
berjalan lurus. Terkadang memang 
bergelombang. Jika masing-masing paham 
dan berpegang teguh pada agama, serta 
berkomitmen saling memahami dan 
menghormati, insyaAllah segala riak dan 
badai akan mudah diatasi.

Memang, idealnya suami-istri hidup 

Memang doa seperti itu pernah 
dilakukan oleh Nabi Ibrahim AS. Dalam Al-
Qur`an disebutkan bahwa beliau pernah 
memohonkan ampunan untuk ayahnya 
yang masih kafir, namun permohonan 
ampunan itu tidak lain hanyalah karena 
suatu janji yang beliau ikrarkan kepada sang 
ayah dengan harapan agar sang ayah mau 
meninggalkan penyembahan terhadap 
berhala. Ketika jelas bahwa sang ayah tetap 
pada kekafirannya, Nabi Ibrahim pun 
meninggalkan perbuatan tersebut. 

Hal ini seperti dijelaskan dalam firman 
Allah SWT: “Dan permintaan ampun dari 
Ibrahim (kepada Allah) untuk bapaknya, tidak 
lain hanyalah karena suatu janji yang telah 
diikrarkannya kepada bapaknya itu. Maka 
tatkala jelas bagi Ibrahim bahwa bapaknya itu 
adalah musuh Allah, maka Ibrahim berlepas 
diri daripadanya. Sesungguhnya Ibrahim 
adalah seorang hamba yang sangat lembut 
hatinya lagi penyantun.” (QS. At-Taubah: 114)

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, jelaslah 
bahwa memohonkan ampunan untuk 
orangtua yang non-muslim adalah tidak 
diperbolehkan. Namun, perlu digarisbawahi 
pula bahwa bila orangtua kita yang non-
muslim itu masih hidup, maka kita 
dianjurkan untuk mendo’akannya agar 
beliau (mereka berdua) diberi hidayah oleh 
Allah SWT. Hal ini pernah dilakukan oleh 
Baginda Rasulullah SAW saat beliau 
mendoakan pamannya, Abu Thalib, agar 
diberi hidayah oleh Allah SWT. 

Wallaahu A’lam bish showab
  

    

Jawaban : 
Walaikumussalam warahmatullahi 

wabarkatuh. 
Mbak Ely, Terima kasih atas pertanyaan 

yang Anda kirimkan. Pertanyaan Anda 
sangat menarik, hanya saja Anda tidak 
menyebutkan jenis doa yang Anda maksud, 
apakah doa agar orangtua diampuni Allah?

Memang, berbakti kepada kedua 
orangtua merupakan satu amaliah yang 
diwajibkan oleh Allah SWT. Hal ini 
didasarkan pada sejumlah ayat yang 
menyandingkan penyebutan nama kedua 
orangtua dengan penyebutan nama Allah 
SWT. seperti disebutkan dalam firman Allah 
berikut: “Dan Tuhanmu telah memerintahkan 
supaya kamu jangan menyembah selain Dia, 
dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu-
bapakmu dengan sebaik-baiknya.” (QS. Al-
Israa`: 23)

Perlu digarisbawahi bahwa doa boleh 
dilakukan bila kedua orangtua kita 
beragama Islam. Tetapi bila ternyata 
keduanya (atau salah satunya) tidak 
beragama Islam, maka kita dilarang untuk 
memohonkan ampunan untuknya. 

Hal ini didasarkan pada firman Allah 
SWT : “Tiadalah sepatutnya bagi Nabi dan 
orang-orang yang beriman memintakan 
ampun kepada Allah bagi orang-orang 
musyrik, walaupun orang-orang musyrik itu 
adalah kaum kerabatnya, sesudah jelas bagi 
mereka bahwasannya orang-orang musyrik 
itu adalah penghuni neraka Jahannam.” (QS. 
At-Taubah 9: 113)

Assalamu’alaikum Wr. Wb.  Sebagai wirausahawan, penghasilan saya tidak menentu. Ketika 
kondisi keuangan saya kurang stabil, istri mengambil tindakan dengan mencari pekerjaan ke luar 
kota, dengan alasan, saya tidak bisa meng-cover ekonomi keluarga. Meski saya memberi izin istri 
bekerja, tapi jujur saja, hati kecil saya menolak. Saya mengizinkan karena takut ribut. Bagaimana 
hukum Islam memandang hal ini, yaitu istri meninggalkan suami untuk bekerja? Terima kasih. 
Wassalamualaikum Wr. Wb. (Pengirim : Iwan, 08194579xxxx)

HUKUM�ISTRI�BEKERJA�DI�LUAR�KOTA

Oleh
KH. ABDURRAHMAN NAVIS, LC., MHI

Ketua Dewan Fatwa 
Majelis Ulama Indonesia - Jawa Timur

Assalamu’alaikum Wr. Wb.  Assalamualaikum wr wb. Ustadz, Bagaimana hukumnya bila kita 
mendoakan orang tua non muslim yang telah meninggal dunia? Terima kasih. 
Wassalamualaikum Wr. Wb  ( Pengirim : Ely )

DOA�UNTUK�ORANGTUA�NON�MUSLIM
Konsultasi Agama
MNH 126 JULI 2014

FORMAT PENGIRIMAN PERTANYAAN
Kirimkan pertanyaan Anda melalui SMS ke nomer 0857 0600 3444 dengan format :
     - Seputar hukum Islam ketik : NH#ULAMA#ISI PERTANYAAN
     - Seputar kedokteran dan kesehatan ketik : NH#DOKTER#ISI PERTANYAAN
     - Seputar Arsitektur/Griya Islami ketik : NH#GRIYA#ISI PERTANYAAN
Atau melalui Fax. 031 8782074, e-mail: redaksi_nurulhayat@yahoo.co.id, atau 
surat ke alamat: Nurul Hayat (Perum IKIP Gunung Anyar B-48 Surabaya). Sertakan 
pula identitas nama, alamat dan nomer telepon. Pertanyaan yang sudah pernah 
dijawab dan nama penanya yang tidak disertakan tidak dapat kami muat.



email : archirecon@ymail.com
visit us : www.archirecon.com

Oleh
TIM DOKTER

Rumah Sakit Islam Surabaya

Assalamualaikum Wr. Wb. Dokter RSI dan tim ahli gizi yang berbahagia, perkenalkan nama 
saya Dahlia, ibu dari seorang anak usia 8 tahun. InsyaAllah, tahun ini, saya akan mengajarkan 
puasa untuk anak saya. Selama ini, ia sama sekali belum pernah belajar puasa. Saya belum tega 
mengajak dia puasa, karena Berat Badannya hanya 21 kg. Sementara BB rekan-rekan sebayanya 
mencapai 25 kg ke atas.  Yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara merancang menu sahur dan 
buka puasa, agar anak saya kuat berpuasa, dan berat badannya bisa menjadi lebih baik?

Terus terang, saya khawatir ia menjadi lebih kurus dan dehidrasi. Tapi, karena usianya yang 
sudah menginjak 8 tahun, saya ingin ajarkan ia nilai-nilai Islami, menahan hawa nafsu, dan 
sebagainya melalui berpuasa. Mungkin 2 hari pertama, ia puasa dhuhur. Lalu, dua hari kedua, ia 
puasa Ashar. Dan insyaAllah, selanjutnya ia bisa puasa full sampai Maghrib. Wassalamu’alaikum 
Wr. Wb.

MERANCANG�MENU�SAHUR�
DAN�BUKA�PUASA�UNTUK�ANAK

dengan Prof. H. Bambang Permono, dr., Sp. A (K)dengan Prof. H. Bambang Permono, dr., Sp. A (K)dengan Prof. H. Bambang Permono, dr., Sp. A (K)

RABU DAN JUMAT               : 07.00 - 08.00 WIBRABU DAN JUMAT               : 07.00 - 08.00 WIBRABU DAN JUMAT               : 07.00 - 08.00 WIB

SENIN, SELASA, DAN KAMIS : 11.00 - 12.00 WIBSENIN, SELASA, DAN KAMIS : 11.00 - 12.00 WIBSENIN, SELASA, DAN KAMIS : 11.00 - 12.00 WIB

Dibuka Konsultasi Kesehatan Anak Dibuka Konsultasi Kesehatan Anak Dibuka Konsultasi Kesehatan Anak 

di Poli Spesialis Anak RSIS di Poli Spesialis Anak RSIS di Poli Spesialis Anak RSIS 

Keterangan lebih lanjut : Heny, Amd Kep. (085852135109) atau dr. Hj. Widayanti (031) 8284505 
ext. 129 (poll KIA) Rumah Sakit Islam Surabaya (A.Yani)

Rumah�Sakit�Islam
S� U� R� A� B� A� Y� A

Dokter Menjawab
MNH 126 JULI 2014

Griya Islami
MNH 126 JULI 2014

Phone : 031-72575874  / 0857 3121 4433
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Sebelumnya kami ucapkan terima 
kasih karena telah mempercayakan 
desain rumah bapak kepada kami. 

Hunian ini direncanakan di atas 
lahan dengan ukuran 6m x 12m. 

Permainan facade yang kami 
terapkan adalah konsep minimalis yang 
memanfaatkan keminimalisannya untuk 
memberikan ornamen massif, yaitu 
permainan perletakan bata yang 
disususun maju-mundur secara acak  

Kami memainkan permainan 
bayangan untuk bisa menghiasi facade-
nya juga, yaitu dengan membuka 
rangka-rangka atap dan memberikan 
atap transparan pengganti kanopi untuk 
carport yang akan menghasilkan 
bayangan rangka yang menghiasi 
dinding carport

Sementara pada denah, kami 
terapkan konsep yang simpel dalam 
lahan yang cukup kecil. Kebutuhan 

utama ruangan yang utama adalah 
penghawaan yang ditujukan untuk 
kenyamanan hunian. Karena itu kami 
berikan 2 taman kecil di depan dan 
belakang rumah.

Didalam rumah ini kami 
menerapkan konsep zona privat secara 
maksimal dengan sirkulasi akses yang 
tetap manusiawi yang tetap menunjang 
kebersamaan antar anggota keluarga, 
yaitu dengan meletakkan ruang 
keluarga berada diantara 2 kamar tidur.

Jawaban :
Wa’alaikumsalam Wr. Wb. Terimakasih 

kepada Ibu Dahlia atas pertanyaannya.
Berat badan ideal anak usia 8 tahun = 24 

kg, Kebutuhan kalori = 1900 kal. Kebutuhan 
protein = 37 gram

Pengaturan makannya sehingga 
kebutuhan kalori terpenuhi selama puasa 
adalah sebagai berikut:

Buka Puasa (Pukul 18.00 WIB)
Nasi = 100 gram ( 3/4 gelas belimbing )
Daging = 25 gram (1 Ptg kotak korek pi)
Tempe  = 25 gram (1 potong kotak korek 
api)
Sayuran= 125 gram ( ± 1 mangkok )
Pepaya = 200 gram (1 potong)
Makan Sesudah Tarawih (Pukul 20.00 
WIB)
Nasi = 140 gram ( 1 1/4  gelas belimbing)
Daging = 40 gram (1 potong besar)
Sayuran= 150 gram (1 mangkuk)
Snack (Pukul 22.00)
Kentang= 200 gram
Makan Sahur (Pukul 03.00)
Nasi       = 140 gram (1 1/4 gelas belimbing )

Daging = 25 gram 
Tempe = 25 gram
Snack sebelum Imsyak
Kentang = 200 gram
Catatan:
Daging bisa diganti lauk hewani yang lain 
seperti ayam, ikan,tempe laut, telur dll.

Contoh menu: 
Menu Buka Puasa: Kurma 3 buah, Es buah
Menu sesudah Sholat maghrib: Nasi, Ayam 
goreng tepung, Tempe goreng, Sup sayuran, 
1 buah pisang
Menu sesudah Sholat Terawih: Nasi, 
Daging empal, Sup sayuran
Snack sebelum Tidur: Kentang Goreng
Menu Sahur: Nasi, Telur Dadar, Oseng-
oseng sayuran
Sebelum Imsyak: Buah Pepaya, Kurma, 
Susu 1 gelas 
Semoga bermanfaat dan anak ibu dapat 
menjalankan ibadah dengan lancar. 
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Jawaban oleh dr. Efendi, Sp.PD.

Eksplorasi Bidang dengan Permainan Bata Ringan 
Penanya: Nafi Muhammad

Anda  ingin m e ngkonsulta sika n de sa in rum a h a nda ? Kirim ka n pe rta nya a n a nda  
ke  re da ksi N urul H a ya t. F orm a t pe ngirim a n da pa t diliha t di ha la m a n 1 6
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