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Assalamualaikum...

lhamudlillah, puji syukur kehadirat 

AAllah SWT yang maha kuasa. Sho-
lawat serta salam semoga tercurah-

kan selalu kepada nabi Muhammad SAW, 
yang telah membawa kita dari zaman onta 
ke zaman toyota.
 Bertemu lagi dengan Buletin Al 
Ukhuwah, buletinnya UKMF AL-HUDA. 
Setelah berganti pengurus, inilah Edisi 
Pertama dalam tahun 2013. Sebelum saya 
menjelaskan apa tema yang kami usung 
pada edisi pertama ini, saya kenalkan dulu 
jargon Bidang Media dan Wacana, selaku 
penyusun dan penerbi t  bulet in  Al 
Ukhuwah. Simak yaaa....
 Jargon Bidang Media dan Wacana 
2013 adalah “Media Inspirasi Penuh Cinta”, 
ketika pertama kalinya mengusulkan 
jargon ini tidak sedikit yang mengatakan itu 
adalah jargon yang alay, saru dan sebagai-
nya. “Karena ada kata 'cinta' katanya”. Se-
tidaknya ketika kita membicarakan cinta, 
tidaklah kita harus mengaplikasikan cinta 
itu hanya sebatas cinta antara hubungan 
putra dan putri saja. Cinta itu luas, seluas 
angkasa raya. Mungkin ketika kita mende-
finisikan cinta, tidak akan pernah bisa, ka-
rena memang cinta itu luas, seluas definisi-
nya.
 Jargon tersebut adalah sebuah doa, 
harapan dan cita-cita. Berharap media yang 

kami emban adalah media percontohan, 
media yang menginspirasi, media yang pe-
nuh dengan cinta. Cinta kepada Allah se-
bagai tuhan kita semua, cinta kepada se-
sama manusia, dan bentuk cinta kami 
(Bidang Media dan Wacana) terhadap 
pembacanya. Itulah Bidang Media dan 
Wacana. Semoga dengan jargon kami, 
kawan-kawan pembaca bisa merasakan 
cinta kami, cinta yang agung, cinta menuju 
jalanNya.

Apa yah tema edisi pertama kali ini ??
Kami mengambil tema tentang Air, mem-
peringati hari Air Internasional pada tang-
gal 22 Maret. Air adalah kehidupan. Ba-
yangkan saja jika didunia ini tidak ada air, 
apa ada kehidupan ? yah, setidaknya itu 
bisa jadi instrospeksi bagi diri kita agar 
berhemat dalam penggunaan air. Air dalam 
Islam sangat penting posisinya sebagai 
salah satu media Thoharoh  atau bersuci 
selain Tayamum.
 Selain pembahasan tentang  air, ka-
mi juga memberikan sub tema tentang 
ukhuwah/persaudaraan dan amanah/ja-
batan. Diharapkan dengan adanya buletin 
ini, kawan-kawan pembaca bisa mendapat-
kan banyak ilmu terkait tema yang kami 
usung. Selamat membaca...
Wassalamualaikum...

PimRed
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S
alah 

satu kebutuhan 

pokok makhluk hidup di-

dunia ini adalah air. Tidak hanya penting bagi 

manusia, air merupakan bagian yang penting 

bagi makhluk hidup baik hewan maupun 

tumbuhan. Tanpa air, kemungkinan tidak ada 

kehidupan di dunia ini karena semua makhluk 

hidup sangat memerlukan air untuk bertahan 

hidup.

Air merupakan zat yang 

paling penting dalam kehidupan 

setelah udara. Sekitar tiga per-

empat bagian dari tubuh kita ter-

diri dari air dan tidak seorang-

pun dapat bertahan hidup le-

bih dari 4-5 hari tanpa minum 

air. Volume air dalam tubuh 

manusia rata-rata 65% dari total be-

rat badannya, dan volume tersebut sangat ber-

variasi pada masing-masing orang, bahkan ju-

ga bervariasi antara bagian-bagian tubuh sese-

orang. Beberapa organ tubuh manusia yang 

mengandung banyak air, antara lain, otak 

74,5%, tulang 22%, ginjal 82,7%, otot 75,6%, 

dan darah 83%.

Selain berfungsi sebagai materi pokok 

di dalam tubuh, air juga memiliki beberapa 

manfaat lainnya yaitu:

1. Sebagai sumber bahan pangan

Fungsi air dikatakan seperti ini ka-

rena 

air merupakan bahan 

yang di konsumsi manusia sehari-hari 

yang tidak akan lepas dari diri kita. Mi-

salnya ketika makan, dalam makanan  

tersebut mengandung kandungan air. 

Setelah makan, kita butuh 

minum untuk melancar-

kan proses pencernaan di 

dalam tubuh kita.

2. Sebagai sarana transpor-

tasi

Dayung, perahu, mau-

pun kapal merupakan 

contoh dari  sarana 

transportasi yang menggu-

nakan media air, seperti laut, sungai, 

selat, dan lain sebagainya untuk meng-

hubungkan wilayah yang satu dengan 

yang lainnya. Dengan adanya sarana 

transportasi ini memudahkan kita 

untuk menuju daerah lain dalam me-

lakukan suatu perdagangan, kunjung-

an, maupun hal lainnya.
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3.  Sebagai wahana rekreasi / wisata

 Siapa yang tidak suka bermain 

maupun berenang dalam air? Bermain 

bersama teman atau keluarga dengan 

menghabiskan waktu liburan atau sebagai 

salah satu alternatif wisata. Ya, air lah 

jawabannya. Sekarang ini banyak para 

pengelola wisata yang menawarkan fa-

silitas air sebagai wahana rekreasi. Se-

luncur air, kolam renang yang dengan ar-

sitektur menarik, bermain bola dalam ko-

lam renang adalah bagian yang kerap kita 

jumpai dalam wahana wisata air. Jadi jika 

ingin pikiran segar, badan segar, dan ten-

tunya merefreshkan otak, wahana rekreasi 

air salah satu daftar rekreasi yang harus 

ada dalam wisata.

4.  Sebagai tempat usaha perikanan

 Manusia saat ini banyak yang su-

dah memanfaatkan media air khususnya 

dalam bidang perikanan seperti tambak 

udang, ternak lele, gurame, dan jenis ikan 

lainnya yang dibudidayakan mengguna-

kan tambak.

5.  Bersuci

 Selain manfaat-manfaat yang telah 

disebutkan di atas, air juga mempunyai 

manfaat yang tidak kalah penting yaitu un-

tuk bersuci, baik bersuci dari hadats kecil 

maupun hadats besar.

 Bicara tentang bersuci, air adalah 

alat utama untuk melakukan thoharoh 

(bersuci). Namun, tidak semua jenis air 
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dapat digunakan untuk bersuci. Berikut ini 

adalah macam-macam air baik yang dapat 

digunakan untuk bersuci maupun tidak.

1. Air Mutlak

 Air mutlak adalah air suci yang tidak 

ter-campur apapun di dalamnya sehingga 

dapat digunakan untuk bersuci. Apa saja air 

mutlak ini? yaitu, Air hujan, salju atau es, dan 

air embun, Air laut, Air telaga, Air salju atau 

es, Air embun, Air sungai, Air dari mata air

2. Air Musta'mal

 Air musta'mal adalah air suci yang 

telah digunakan untuk bersuci. Terdapat 

perbedaan pendapat di kalangan ulama un-

tuk memutuskan bahwa air musta'mal ini 

suci mensucikan atau suci tidak mensucikan. 

Karena terdapat sudut pandang yang ber-

beda mengenai dalil yang ada, dan dalil ter-

sebut sama-sama shahih. Dalam suatu hadits 

disebutkan bahwa, “Rasulullah shallallahu 

'alaihi wa sallam melarang wanita (istri) 

mandi dengan air bekas mandi laki-laki 

(suami), atau laki-laki (suami) mandi de-

ngan air bekas mandi wanita (istri), dan hen-

daknya mereka berdua menciduk air bersa-

ma-sama.” (H.R Abu Dawud, An Nasa-i, dan 

sanad-sanadnya shahih). Dan di lain hadits 

menyebutkan bahwa, oleh Ashabus Sunan, 

“sebagian istri-istri nabi shallallahu 'alaihi 

wa sallam- (Maimunah) mandi di dalam bak. 

Lalu beliau datang untuk mandi dengan air-

nya. Lalu Maimunah berkata, “Saya sedang 

junub”, lalu beliau bersabda, “Sesungguhnya 
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air tidak tercemar oleh junub”. Hadits tersebut menerangkan tentang bolehnya 

menggunakan air musta'mal untuk bersuci. Bagaimana hubungannya dengan hadits la-

rangan mandi di air yang tidak mengalir dan hadits larangan mandi air bekas mandi 

sebelumnya? Untuk melakukan kompromi atas hadits-hadits tersebut di atas, maka ulama 

yang mendukung pendapat air musta'mal bisa digunakan untuk bersuci mengatakan bah-

wa “larangan” pada hadits yang berbicara tentang larangan mandi menggunakan air bekas 

mandi di atas adalah larangan tanzih (makruh), tidak sampai hukum “haram”. Karena 

hadits-hadits di atas sama-sama shahih, maka harus dikompromikan. Maka, itu berarti 

mandi dengan air bekas mandi sebaiknya tidak dilakukan jika masih bisa ditemukan air 

yang jauh lebih bersih. Tetapi, jika kondisi tidak memungkinkan, maka air bekas boleh di-

gunakan untuk bersuci dan bisa mensucikan. Menurut ilmu kedokteran atau kesehatan pun 

hal ini dilarang.

3. Air Mutaghayyir (Air Muqayyid)

 Air Mutaghayyir adalah air yang bercampur dengan sesuatu yang suci namun dapat 

mengubah warna, bau, maupun rasa pada air tersebut. Air ini suci, namun tidak men-

sucikan. Misal: air teh, air susu, air sirup, dan lain sebagainya.

4. Air Mutanajjis

 Air Mutanajjis adalah air yang kurang dari dua kolah dan terkena najis. Namun, jika 

terdapat air yang lebih dari dua kolah kemudian terkena najis dan mengubah warna, rasa, 

atau bau itu pun airnya menjadi najis. Air ini jelas tidak suci dan tidak mensucikan.

5. Air Musyammas

 Air musyammas adalah air yang terdapat di dalam bejana besi atau logam yang 

dapat berkarat dan terjemur di bawah terik sinar matahari. Air ini suci dan mensucikan, 

tetapi makruh untuk digunakan bersuci karena dapat mendatangkan kemudharatan pada 

tubuh dan kulit. (Ellis)

melayani :

Pertanyaan seputar islam

Kritik dan saran

Semoga bacaan yang kami sediakan memberikan manfaat bagi pembaca

apabila ada salah, kami mohon maaf dan komentarnya, terimakasih.

Hubungi kami di Facebook (KM Al-huda) atau Twitter (@km_alhuda)

Help Centre :



 1. Dari Abu Said Al Khudryra diaberkata: Rasulullah bersabda: 

“Sesungguhnya air adalah suci dan mensucikan, tidak ada sesuatupun 

yang menajiskannya.” Diriwayatkanoleh imam tiga, dan disahkan oleh 

Imam Ahmad.

 2. Dari Abu Hurairah ra dia berkata: Rasulullah SAW telah bersabdat entang laut: “Laut 

itu airnya suci mensucikan dan bangkainya halal.” Diriwayatkan oleh imam empat ,Ibnu 

Abi Syaibah: Ibnu Khuzaimah, dan Tirmidzi. Lafadz hadits tersebut termaktub dalam 

riwayat Ibnu Abi Syaibah, begitu juga diriwayatkan oleh Imam Malik, Syafi'idan Ahmad.

 Dari Abu Hurairah ra ia berkata: ”Apabila seorang diantara kamu bangun dari tidurnya, 

hendaklah jangan memasukkan tangannya ke tempat air sebelum membasuhnya tiga 

kali, sebab dia tidak mengerti kemana gerak tangannya di waktu malam.” (Muttafaq 

Alaih)

 3. Dari Abdillah bin Zaid ia berkata: “bahwasanya ia pernah melihat nabi SAW 

mengambil air baru untuk mengusap dua telinganya bukan (sisa) air yang digunakan 

untuk kepalanya.” Dikeluarkan oleh Baihaqi. hadist itujugaterdapat dalam riwayat 

Imam Muslim dengan riwayat yang sama, dengan lafadh: “. dan beliau mengusap 

kepalanya dengan air baru (bukan sisa air yang digunakan membasuh kedua tangan-

nya)” dan inilah yang mahfudh.

 4. Dari Abu Hurairah ia berkata: Aku mendengar Rasullah SAW bersabda: “Se-

sungguhnya umatku akan datang pada hari kiamat dalam keadaan cemerlang mukanya, 

dan kedua tangannya dari bekas wudhu. Barangsiapa diantara kamu yang mampu 

memperpanjang cemerlangnya,kerjakanlah.”(muttafaqAlaih)

 Jgn aaS a wynsu arah reS ahalutigeB ,uknameT

Pada suatu pagi, kaki terasa begitu berat 
untuk melangkah. Entah mengapa, 

seperti ada tali yang mengikat kaki ini. Tidak 
hanya itu, ada berbagai rasa yang membe-
lenggu jiwa dan ragaku. Yah, aku pikir peras-
aan ragu untuk menyongsong perkumpulan 
orang-orang hebat. Aku heran mengapa aku 
begitu malasnya untuk bertemu dengan 
mereka. Mungkin kata malas kurang tepat 
untuk menggambarkan keadaanku saat itu, 
mungkin lebih tepatnya rasa malu itu yang 
merantai kaki ini untuk tetap tinggal di 
tempat. Padahal sudah satu tahun aku 
mengenal mereka, mereka menjadi teman-
temanku bahkan kuanggap seperti keluarga-

ku sendiri. Keluarga yang menemaniku setiap 
hari dalam suatu ruang kebersamaan. Keluar-
ga yang memberikan begitu banyak peng-
alaman, aku banyak belajar dari mereka. Tapi 
entahlah, apa yang membuatku seperti itu.

Kalau dipikir-pikir, apa gunanya ber-
diam diri di tempat, seperti katak dalam tem-
purung. Sedangkan di luar sana ada banyak 
peristiwa yang terjadi, yang dapat kuambil se-
bagai pelajaran bahkan pengalaman. Tanpa 
pikir panjang lagi, kucoba melepaskan satu 
persatu susunan rantai yang menghambat 
langkahku itu. Karena kuyakin, tak ada yang 
sia-sia dari apa yang dapat kuambil setiap ha-
rinya dari orang-orang yang luar biasa itu. 
Alasan lain yang membuatku tak boleh diam 
di tempat adalah kali ini menjadi kali terakhir 
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Oleh: Zakiyah

Hadist Pilihan

Inspirasi
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kebersamaanku dengan mereka, karena ama-
nah suatu organisasi sudah mencapai batas ak-
hir perjalanan. Jadi tak ada alasan untuk ber-
diam diri, melewati kesempatan terakhir ber-
temu mereka dalam sebuah kebersamaan. Yah, 
aku pikir begitu, aku harus mengalahkan se-
mua rasa yang membelenggu hati, karena ini 
adalah kesempatan terakhirku. Tanpa terasa, 
Semangat itu pun muncul, mengalahkan semua 
gundah yang kurasa.

Sesampainya di tempat tujuan, seperti 
biasa aku disambut dengan ramah oleh orang-
orang yang kuanggap seperti keluargaku itu. 
Ngobrol dengan santapan kata-kata yang tak 
pernah membosankan. Dan benar, tak ada rugi-
nya menemui orang-orang yang hebat dan luar 
biasa. Di tengah perbincangan, ada yang me-
ngejutkanku, ada sebuah barang yang diso-
dorkan kehadapanku, dan katanya itu untukku. 
Barangnya sederhana, tapi apa yang tertulis di 
atas barang itu yang membuatnya sangat ber-
harga. Tertulis di atas barang tersebut salah satu 
nama negara di dunia. Aku bertanya itu dari sia-
pa, dan ternyata itu dari salah satu temanku 
yang sudah aku anggap sebagai keluarga itu. 
Aku heran, mengapa orang yang sama lagi. Se-
belumnya, dia pernah ke Jepang dan aku tak 
mengetahuinya. Aku diceritakan oleh teman 
akrabku yang juga teman dia. Bahkan, dia 
membawa oleh-oleh dari Negeri Sakura itu tak 
sempat ku cicipi. Sebenarnya, tujuanku bukan 
untuk mengetahui dia telah berkunjung ke ne-
gara yang juga menjadi negara impian untuk ku 
kunjungi, tapi setidaknya aku bisa merasakan 
kebahagiaan yang telah dia rasakan. Yah, be-
gitulah keinginan seorang teman, apa yang 
dialami oleh temannya ingin ikut merasakan 
juga. Aku merasa sesal tak cepat mengetahui-
nya, karena setidaknya aku bisa menanyakan 
pengalamannya disana serta menanyakan se-
dikit tentang negara yang menjadi tempat tu-
juan impianku itu.

Memang selalu penuh dengan kejutan 
dari keluargaku yang hebat-hebat itu. Salah sa-
tunya dia. Dia memang akademisi yang jenius, 
semua karya tulisnya hampir selalu menjuarai 
setiap kompetisi. Dia bisa ke luar negeri juga 
gara-gara karya tulisnya, salah satunya ke Je-
pang itu. Dan baru-baru ini dia bisa jalan-jalan 
ke Singapura dan Negeri Jiran karena dia 

berhasil menjuarai ajang Mapres di kampusnya. 
Wah, jadi pengen seperti dia.

Sebelumnya tak pernah kusangka, selama 
ini aku sedang berkecimpung di dunia yang dikeli-
lingi oleh orang-orang yang luar biasa. Salah satu-
nya temanku itu. Saat awal bertemu dengan me-
reka, kuanggap dia dan yang lainnya tak jauh beda 
denganku, sama saja. Kesederhanaannya mampu 
menutupi seperti apa mereka sebenarnya. Otak 
yang jenius tak membuatnya congkak dan ingin 
memperlihatkan dirinya bahwa dia hebat. Suatu 
pelajaran yang sangat berharga yang aku dapatkan 
darinya. Kupikir, dia tak seperti orang hebat ke-
banyakan, yang cenderung ingin memperlihatkan 
dirinya meskipun orang lain tak ingin menge-
tahuinya. Alhamdulillah, sebuah anugerah yang 
patut untuk kusyukuri, karena telah berada di 
tengah-tengah mereka yang luar biasa. 

Kulihat sekeliling ruangan, nampaknya 
dia belum juga datang. Bersabar menunggu sam-
pai dia datang. Mencoba mengalihkan perhatian-
ku pada acara yang sedang berjalan. Tanpa terasa, 
aku pun melihat dia di pojok belakang sana, ku-
hampiri dia dengan perasaan gembira yang tak ter-
kira. Kuucapkan terima kasih kepadanya. Ku-
lontarkan segala bentuk pujian untuknya. Sampai 
kukatakan padanya bahwa aku ingin seperti dia. 
Jawaban darinya sederhana namun sangat me-
nyejukkan hati. Bukan kata-kata yang membesar-
kan hatinya dan bukan pula kata-kata yang men-
cerminkan dirinya hebat seperti yang orang-orang 
tahu tentangnya. “Dibilang pinter, nggak juga!, ta-
pi aku hanya orang yang mau belajar. Dan kalau 
kamu ingin sepertiku, ingin keluar negeri, ya ka-
mu harus mencapainya, kamu harus bisa!”. Itulah 
jawaban dari segala kata-kata yang kuutarakan ke-
padanya. Tak seperti orang hebat kebanyakan, ya-
ng selalu ingin dipuji, yang selalu congkak dengan 
apa yang telah diraih dan mengumbarnya sehing-
ga di pandang mulia oleh orang yang mengetahui-
nya. Dia, temanku yang sudah aku anggap sebagai 
keluarga sendiri tidaklah seperti itu. Kerendah-
hatiannya sungguh membuatku bangga menjadi 
temannya. Satu hal lagi yang membuatku tak per-
caya dari jawabannya itu adalah dia percaya pada 
kemampuanku, percaya kepadaku bahwa aku bisa 
sepertinya.

Mendengar jawabannya itu, aku terpaku 
dan rasanya ingin meneteskan air mata. Bagai-
mana tidak, ditengah ketidakpercayadirianku 
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berada di tengah-tengah orang hebat seperti-
nya, dia masih percaya akan kemampuanku dan 
sedikit pun tak meremehkanku. Sedangkan 
aku,  aku sering meremehkan diriku sendiri dan 
tak percaya pada kemampuanku sendiri. Di lain 
sisi, aku miris, hatiku menangis, meratapi diri 
yang tak pernah bisa bersyukur. Bagaimana bi-
sa terjadi, temanku yang hebat seperti itu tak se-
dikit pun meragukan kemampuanku, sedang-
kan aku selalu meragukan kemampuanku sen-
diri. Apakah memang orang hebat seperti itu, 
selalu optimis sampai orang lain saja mereka 
percayai memiliki kesempatan untuk bisa se-
perti mereka. 

Aku baru menemukan orang yang he-
bat seperti itu, seorang jawara akademis yang 
luar biasa. Yang aku tahu selamai ini, orang-
orang hebat tak seperti itu. Mereka sering me-
remehkan orang lain, egois bahkan enggan ber-
teman dengan orang-orang yang biasa-biasa sa-
ja sepertiku. Mungkin itu salah satu alasanku 
untuk malu berteman dengan orang-orang yang 
hebat. Tapi temanku, temanku tak seperti itu, 
dan inilah kebanggaan tersendiri bagiku. Allah 
mengirimkan teman-teman yang luar biasa un-
tukku. Tak hanya otaknya yang jenius namun 
hatinya juga lembut. Otak jenius memang ka-
dang tak berguna kalau hatinya keras seperti 
batu. Subhanallah, sebuah anugerah Allah yang 
diberikan untuk temanku, otak yang cerdas dan 
hati yang baik.

OPEN HOUSE KM AL-HUDA 2013

Mungkin inilah pelajaran berharga yang 
aku dapatkan dari usaha untuk mengalah-kan rasa 
yang membelenggu diri. Rasa malas dan perasaan 
gundah untuk menemui orang-orang yang hebat, 
dimana aku bisa mengambil pelajaran darinya. 
Aku mengerti sekarang, rasa malas takan pernah 
membuat kita untuk bisa mengambil pelajaran 
dan menambah pengalaman. Dunia ini memang 
luas, namun apabila kita malas dan berdiam diri di 
tempat, kita takan pernah mengetahui bahwa 
dunia itu luas beserta keajaibannya. Di luar sana 
banyak orang-orang yang hebat, namun apabila 
kita malas dan berdiam diri di tempat kita tak per-
nah tahu banyak orang yang hebat, sehingga me-
rasa diri adalah orang terhebat di dunia. Dengan 
rasa malas itu, kita tak pernah bisa membuka mata 
untuk melihat peristiwa-peristiwa berharga seba-
gai bahan kita untuk belajar mengenai kehidupan, 
meskipun itu peristiwa yang kecil seperti seuntai 
kata temanku itu yang dapat ku jadikan modal un-
tuk merubah duniaku. Satu hal lagi yang aku pela-
jari dari temanku itu, dia tak pernah berhenti 
belajar sehingga dia bisa menjadi seorang jawara. 
Teringat dengan kata bijak bahwa “tak ada yang 
namanya orang pintar di dunia ini, yang ada hanya 
orang yang mau belajar. Apabila ada orang yang 
berhenti belajar, itulah orang yang bodoh!”. Dan 
aku yakin temanku pasti sangat memahami kata-
kata bijak ini.

Mempersembahkan :
Warung Hati (Rabu, 03 April 2013)
Family Gathering (Minggu, 07 April 2013)
Workshop Fotografi (Sabtu, 13 April 2013)
Sarasehan Budaya (Sabtu, 13 April 2013)
Kajian Cantik (Jum’at)

Berjuta pelangi dalam satu keluarga
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Profil AL HUDA

KELUARGA MUSLIM AL-HUDA 2013
Titik Cita Merengkuh Sejuta Karya

Keluarga Alhuda
Ketua Umum  : Hasan Riyadi
Wakil Ketua Umum : Iis Apriyatin Nupus
Sekretaris  : Septani Epianti, Rofingah Juni Astuti
Bendahara  : Nia Legawati, Tya Solahiyah

 Nama yang tetap memiliki makna yang sama di setiap tahunnya, namun 
melahirkan banyak potensi-potensi diri yang berbeda dan luar biasa. Al-Huda adalah sa-
tu kata yang sudah biasa didengar bagi masyarakat Fakultas Bahasa dan Seni Universitas 
Negeri Yogyakarta. Al-Huda adalah sebuah UKM-Fakultas yang bergerak di bidang dak-
wah kampus. 
 Pada tahun 2013 ini, Al-Huda mengangkat jargonnya yaitu The Great Family.  Se-
buah jargon yang termufakati oleh forum pengurus inti, harian, dan tim jaringan (biasa 
dibaca: PIJAR-PH) Al-Huda, saat satu hari sebelum pelaksanaan Up-Grading PIJAR-PH ya-
itu tanggal 6 Februari 2013.
 Layaknya sebuah doa, maka jargon inilah yang menjadi pengawal gerak langkah 
kami dalam menyatukan niat, tujuan, dan semangat kami.
 The Great Family, sebuah keluarga yang hebat dan besar. Maka, itulah doa yang 
kami sematkan, agar tahun ini Al-Huda menjadi keluarga yang memiliki dan melahirkan 
orang-orang hebat, sehingga mampu membesarkan syiar dakwah di kampus budaya ini.
 Al-Huda tak mampu menjadi hebat dan besar, apabila ianya sendiri tak mampu 
menjadi bangunan yang kukuh. Seperti yang Allah swt sebutkan pada Surah Ash-Shaff: 4, 
“Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang dijalanNya dalam barisan 
yang teratur, mereka seakan-akan seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh.” 
 Tak mungkin pula Al-Huda menjadi hebat dan besar, apabila orang-orang hebat 
yang ada di dalamnya bekerja sendiri-sendiri, menyelamatkan dirinya sendiri atau bah-
kan mengorbankan saudaranya. Walaupun ia memiliki impian yang tinggi untuk keber-
hasilan Al-Huda, namun semua hal itu akan tercapai dalam waktu yang lama dan tidak 
maksimal. Layaknya sebatang lidi yang digunakan untuk membersihkan pekarangan ru-
mah, maka sampah-sampah dan kotoran yang ada di pekarangan tersebut akan bersih, ta-
pi dalam jangka waktu yang sangat lama. Oleh karenanya, orang-orang hebat ini haruslah 
diikat dan disatukan dalam ikatan keluarga, yang memiliki rasa “saling” dan rasa keber-
milikan terhadap Al-Huda.
 InsyaAllah, di tahun ini The Great Family  akan menjadi pohon rindang untuk 
masyarakat FBS dan mewujudkan impian-impian besar dakwah yang belum sempat 
alumni-alumni kami capai di tahun-tahun sebelumnya. Doa dan dukungan selalu kami 
harapkan. Ikhtiar tak lelah kami lakukan. Semoga Allah menjadikan kita satu keluarga FBS 
yang hebat dan besar. Allahuma aamin.



BIDANG KADERISASI DAN PEMBINAAN
“Bisa Karena Percaya”

Keluarga BKP
Ketua Bidang  :Ahmad Taufik
Koordinator Putri :Niken Annisa Wahyuningsih
Staff Ahli  :Septianto Hutama Putra, Nahrul Hakim, Putri Elsarizqia, Ahdiny Nur W. S, Septi 

Afifah
Staff Putra  :Abdul Muntolib, Arif Bagus Yulianto, Faisal Fahmi Baelul, Muhammad Anjar 

Syafi'i, Muhammad Ardia Rafiq Al Ghozali, Muhammad Mizan, Novanda Puja 
Saputra, Nur Aziz, Rendi Kurniawan, Rio Tri Handoko.

Staff Putri  :Amprol Hidayah, Ayu Chandra Sukmawati, Wulan Dyah Rahmawati, Khadzifah 
Rahmanillah, Isna Nur Imama, Mar'atun Sholihah, Mela Melinda, Nove Kurniati 
Sari, Sari Wahyuning Tyas, Yulinda Misnawati, Zeptiyana Ikawati

Program Kerja
1. SIMAMORU
 Simamoru adalah  Silaturahmi Mahasiswa Muslim Baru. Sebagai wadah silaturahmi dan perekatan 

ukhuwah antar mahasiswa muslim FBS
2. ICE CREAM
 ICE CREAM akronim dari Inisiasi Cepat Creatif Angkatan Muda. Program kerja ini dimaksudkan 

sebagai bentuk pengakraban mahasiswa muslim FBS, serta pengenalan AL HUDA dengan ilmu yang 
bermanfaat dan mudah dicerna mengenai gambaran terkait islam yang hakiki dan permasalahan-
permasalahannya, pelajaran melalui outbond yang mencerdaskan.

3. Program Magang Al Huda
 Program magang merupakan salah satu bagian dari wadah kreatifitas atau potensi yang dimiliki 

mahasiswa muslim baru FBS.
BIDANG  PELAYANAN UMAT

“Melayani dengan karya, Eksis berkontribusi”
Keluarga BPU
Ketua Bidang : Moh. Taufik Hidayat
Koordinator Putri : Ni'mah Lutfianingsih
Staff Ahli  : Lutfi Yajid, Lingga Fajar, Lisa L, Ratna Rismayanti
Staff Putra  : Agus Abdul Ghofur, Agus Susanto, Arief Kurniatama, Anas Nur Fadillah, Imam 

Putra, Khabib Mustaghfirul, Nugroho T., Rizki Dwi, Kurniawan H.
Staff Putri  : Ema Safitri, Nur Laela Fitriana, Komariyah, Maya A., Nuraeni, Reza Restanti, Sri 

Suwarni, Wida Merliana, Intan Maryati
Program Kerja
1. Ketakmiran
 Merupakan agenda rutin yang berkaitan dengan ketakmiran amanah 2 mushala (Seni Musik dan Seni 

Rupa) baik dalam hal kebersihan, ketertiban, dan lain sebagainya.
2. TBQ dan Tadarus bersama
 Belajar bareng membaca Al-Quran mahasiswa FBS dan Pengurus KM Al Huda
3. SIlaturahmi Mahasiswa Antar ormaWA (SIMAWA)
4. Bakti Sosial Idul Adha
5. Warung Hati
6. INUYASHA (Informasi Umum dan Layanan Mahasiswa Baru)
7. Tabligh akbar
8. Desa Binaan
9. Buka Bersama Bareng Dekanat (Ramadhan)

BIDANG KEMUSLIMAHAN
“Cantikmu, Teduhkan Dunia”

Keluarga BK
Ketua Bidang : Ellyta Ardianisa
Staff Ahli : Yuli, Mandela, Nisak, Rini, Atul
Staff  : Amalia, Anggun, Annisa, Arum, Culi, Dhomaz, Elis, Furika, Heny, Kiki, Melya, Ria, Risda, 

Anna
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Program Kerja
1. Gerak Jalan Muslimah “Menyambut Kartini-kartini Baru” (21 April 2013)
 Meningkatkan kesehatan jasadi muslimah UNY dan meningkatkan kesadaran hidup sehat
2. KaCa (KAjian CAntik) Muslimah (Setiap hari JUMAT pukul 11.00-13.00)
 Meningkatkan kapasitas muslimah FBS dalam ruang lingkup agama dan umum, menjalin dan 

menjaga ukhuwah antar muslimah di FBS
3. Daurah Mar'atus Shalihah
  Membina ukhuwah sesama muslimah di FBS
4. Muslimah Day “Hijab Diri Lambang Prestasi”
5. Lomba menulis cerpen untuk ibu
6. Muslimah menyambut ramadhan
 Sebagai fasilitas sharing dan peningkatan pengetahuan muslimah menyambut bulan ramadhan

BIDANG MEDIA DAN WACANA
“Media inspirasi penuh cinta”

Sahabat BMW
Ketua Bidang  : Nur Muhammad
Koordinator Putri : Ayu Ardhitya Putri
Staff Ahli  :Gunadi Jati Apriyanto, Sanuka Toga Dwasa, Fathan Imanudin, Hesti  

Muakhiroh, Nurul Fadhillah, Rusmawati, Zakiah 
Staff Putra  : Andwi Sulistiyo, Eko Andre Yanto, Muhammad Abi Farruq, Muhammad Fahrur 

Rouf Al Faroni, Muhammad  Khatibul Umam, Rendy Swastawan Seles, Rizky 
Ariadi, Yulpriawan Galih Pambudi

Staff Putri  :Ambar Retno Ningsih, Alvionita, Eka, Arum Nazurahaini, Aryati, Asih 
Handayani, Ellis Rizqiyah, Ely Rusliawati, Lilik Muhibah, Mega Setya Gama, 
Nur Baeti, Nur Fikri Awaliyah, Nurul Hidayah, Raesita Putri Amalia

Program Kerja
1. Syiar Media :
 SMS DAKWAH
 Pengelolaan Facebook (KM Al Huda), Twitter (KM_Alhuda)
 Selebaran Syiar
2. Diskusi Media
3. Buletin (Al Ukhuwah), Blog (alhudauny.wordpress.com)
4. Workshop Fotografi (13 April 2013)
5. Seminar Kepenulisan
6. Lomba (Kisah Inspirasi, Film Dokumenter)
7. Majalah

BIDANG SENI BUDAYA DAN KREATIVITAS
“Lewat Seni Kita Berdakwah”

Keluarga BSBK
Ketua Bidang  : Muhammad Wildani
Koordinator Putri : Satrianti
Staff Ahli  : Ilman Maulana, Atiqah, Dwi, Imas
Staff Putra  : Ade Kurniawan, Aditya Eko Prasetyo, Adam Anjar Shena, Agus Nugroho, 

Bambang Eri Asworo, Chandra Satrio, Ghazie Arsalan Syihaabullah, 
Muhammad Mabdaus Salam, Muhammad Subhan, Qory Repriyandi, Tifan 
Muhammad Amirullah.

Staff Putri  : Ayu Zahro Baaqiyatus Sholihah, Diah Meta Arofah, Karina Budi Astuti, Khilda 
Nuril Khotimah, Monica Jessi Dora, Munasiroh, Nurlatifah Kusuma Dewi, 
Novia Kurniawati, Neng Sa'adah, Resta Sulastri, Rahma Rahmadhani, 
Sharandani Hera Purbarini, Tika Parameswari.
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Program Kerja
1. BSBK Management
2. Komik Strip
3. Sarasehan Islam Bicara Seni/Budaya (13 April 2013)
4. Pelatihan Tilawah
5. Festival Nasyid
6. Galeri Seni (lomba puisi, konser musik, pameran karya lukis, dll)

TIM JARINGAN
Keluarga Jaringan
Koordinator : Subhan Abrori
Staff  : Genes Woro, Winarni, Ghafar Baba, Putri Yulinasari
Program Kerja
1. Silaturahmi antar SKI berbasis Budaya
 Menjalin ukhuwah dengan lembaga dakwah kampus berbasis budaya di universitas lain
2. Kongres SKI budaya
 Membentuk forum nasional lembaga dakwah kampus berbasis budaya
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ahulu orang banyak berpendapat Dbahwa pengobatan alternatif me-
lalui air yang didoakan adalah ti-

dak rasional dan bersifat mistis. Namun se-
orang peneliti Jepang bernama Masaru 
Emoto berhasil membuktikan secara il-
miah bahwa air dapat menjadi media pe-
nyampai pesan yang baik melalui kata-ka-
ta yang biberikan. Air yang diberi respon 
positif akan membentuk molekul kristal 
yang indah, tapi bila diberi pesan yang bu-
ruk, molekul airakan berubah buruk pula.
 Dalam penelitiannya Dr. Masaru 
Emoto mengambil sampel air dari berba-
gai negara di belahan bumi, seperti Pran-
cis, Swiss dan Jerman. Dalam penelitiannya 
yang berlangsung selama dua bulan Dr. 
Masaru Emoto dibantu oleh rekannya, 
seorang ilmuwan sains ahli mikroskop. Dia 
berhasil mendapatkan foto kristal air 
dengan membekukan air pada suhu -25 
derajat Celsius dan menggunakan alat foto 

berkecepatan tinggi. Lalu ditelitilah air de-
ngan menggunakan respon kata-kata, 
gambar, dan suara. Hasilnya luar biasa, se-
bagaimana yang sudah dibaca banyak 
orang. Air, katanya bisa menerima pesan. 
Masaru juga menambahkan, air seperti pi-
ta magnetik atau compact disk.
Respon Air Terhadap Kata-kata
 Air mengenali kata tidak hanya se-
bagai sebuah desain sederhana, tetapi air 
dapat memahami makna kata tersebut. Saat 
air sadar bahwa kata yang diperlihatkan 
membawa informasi yang baik maka air 
akan membentuk kristal. Jika kata positif 
yang diberikan, maka kristal yang terben-
tuk akan merekah luar biasa laksana bunga 
yang sedang mekar penuh, seakan ingin 
menggambarkan gerakan tangan air yang 
sedang mengekspresikan kenik-matannya.
 Sebaliknya, jika kata-kata negatif 
yang diberikan, maka akan menghasilkan 
pecahan kristal dengan ukuran yang tidak 

Air, pengantar pesan yang baik?
Oleh : Asih Handayani

Wawasan
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seimbang. Mungkin juga air dapat merasakan perasaan orang yang menulis kata tersebut. 
Jadi bisa dibayangkan bagaimana jika air diberi kumpulan kata yang merupakan doa?
 Subhanallah, kekuatan air yang sudah menerima kata-kata itu, terutama untuk 
penyembuhan tentu sangat besar. Apalagi kumpulan kata yang merupakan doa tersebut 
bukan kata-kata biasa, tapi berasal dari Allah SWT dan diucapkan oleh orang shaleh 
pilihan Allah SWT.
 Dr. Masaru sendiri menggunakan kekuatan air untuk pengobatan dengan me-
nemukan efek gelombang energi yang dia sebut sebagai HADO (energi atau kumpulan 
getaran yang ada pada sebuah benda). Lalu dengan HADO inilah Dr.Masaru bisa mem-
format efek energi air untuk menyembuhkan berbagai penyakit. Pengobatan dengan 
HADO ini merupakan salah satu cara pengobatan alternatif.
 Menurut  Masaru, banyak peneliti saat ini mulai mempelajari berbagai peng-
obatan alternatif karena merasakan beberapa kekurangan dalam obat konvensional 
barat, yang hanya mampu mencapai level sel yang menyebabkan gejala penyakit. Sedang 
air HADO mampu mengobati penyakit hingga ke dalam partikel sub atom terkecil. Sudah 
ada beberapa pasien Dr. Masaru yang sembuh setelah meminum air HADO.
 Berdasarkan penelitian Dr.Masaru, semakin jelas terlihat bahwa kualitas air dapat 
menjadi lebih baik atau lebih buruk, bergantung pada informasi yang diterimanya. Hal ini 
membuat kita yakin bahwa kita, manusia, juga dipengaruhi oleh informasi yang kita te-
rima karena 70% tubuh manusia dewasa adalah air.
 Konsekuensi logisnya adalah manusia, sebagai makhluk yang sebagian besar-
sebagian besarnya terbentuk dari air, sudah seharusnya diberikan informasi yang baik. 
Jika kita melakukan hal ini, pikiran dan tubuh kita akan menjadi sehat. Di pihak lain, jika 
kita menerima informasi yang buruk, kita akan merasakan sakit.
 Ambil contoh begini, sebagian orang mengatakan bahwa mereka merasa lebih 
baik hanya dengan berbicara kepada dokter. "Efek placebo" ikut berperan saat dokter 
yang mereka percayai berkata, “Ini cuma flu biasa, Anda hanya perlu banyak istirahat. 
Jangan khawatir, Anda akan segera sembuh.”
 Dengan mendengarkan kata-kata dokter tersebut, rasa cemas dan takut dalam diri 
mereka benar-benar hilang. Kata-kata tersebut membangunkan kekuatan untuk me-
nyembuhkan diri sendiri, yang memang sudah ada dalam tubuh manusia.
 Pada zaman dahulu seorang dokter adalah orang yang juga ahli dalam bidang 
agama, seperti pendeta atau tabib sehingga dia tidak hanya memberikan solusi secara 
konvensional, namun sekaligus memberikan "efek placebo" lewat kata-kata positif ber-
upa doa atau motivasi yang sarat nilai spiritual.
 Hal ini juga berlaku bagi konselor yang harus mempunyai kemampuan untuk me-
ngirim gelombang yang baik agar bentuk gelombang abnormal pada pasien dapat di-
perbaiki. Begitu pula sebaliknya, apabila kata-kata yang disampaikan memuat pesan bu-
ruk.
 Sungguh kita tidak akan mampu menghitung nikmat Allah SWT yang diwujudkan-
Nya berupa air.
 "Allah-lah yang telah Menciptakan langit dan bumi serta menurunkan air hujan da-
ri langit, kemudian Dia Mengeluarkan dengan air hujan itu berbagai buah-buahan men-
jadi rezeki untukmu, dan Dia telah Menundukkan (pula) bagimu supaya behtera itu ber-
layar dilautan dengan kehendakNya, dan Dia telah Menundukkan (pula) bagimu sungai-
sungai." (QS. Ibrahim : 32).

“Apa yang kita fikirkan, apa yang kita katakan, maka itulah yang akan terjadi”
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pa amanah itu? Amanah itu adalah Asuatu tanggung jawab yang dibeban-
kan Allah pada setiap manusia. Entah 
amanah dalam keluarga ataupun orga-
nisasi. Amanah ini tidak hanya dalam 
bentuk menjadi pemimpin atau ketua da-
lam suatu lembaga, namun pesan-pesan o-
rang tua itu juga termasuk dalam amanah 
yang harus kita tunaikan, dan rahasia-raha-
sia teman-teman kita itu amanah yang ha-
rus kita jaga, bukan malah disebarkan ke-
mana-mana. Amanah ini hukumnnya wajib 
kita laksanakan, kita tidak boleh sampai 
meninggalkan amanah ini, karena amanah 
ini juga merupakan hal yang akan diper-
hitungkan nantinya di Yaumul Hisab.
 Saat amanah sedang menghampiri 
terkadang kita bingung bagaimna cara 
menyikapinya. Kita terlalu sibuk berpikir 
dengan beratnya amanah itu tapi tidak per-
nah memikirkan bagaimana cara agar 
amanah itu terasa ringan untuk kita. Satu 
hal yang membuat amanah itu terasa ring-
an adalah saat kita berjuang bersama-sa-
ma dalam amanah itu, saling membantu 
dan saling menanggung beban. Tidak ada 
rasa canggung atau malu saat kita memang 
benar-benar membutuhkan bantuannya, 
saling memahami satu sama lain saat ada 
yang membutuhkan pertolongan kita, bu-
kan malah pergi menghindar, namun 
ulurkan tangan kita pada teman kita, agar 
saat kita membutuhkan bantuan mereka, 
mereka juga akan mengulurkan tangannya 
untuk kita. Selain itu kita juga mengamal-
kan tingkatan ukhuwah yang ketiga dan 
keempat yaitu: ta'awun (saling tolong me-
nolong) dan takaful (saling menanggung 
beban). 
 Tingkatan ukhuwah ini akan me-
mudahkan kita untuk menjalankan ama-
nah. Kita akan menjalankan amanah ini 
dengan senyuman pada saat amanah itu te-

Ringannya Amanah Itu?
Oleh : Ayu Ardhitya Suci

rasa begitu berat, kita saling menyemangati 
ketika kita benar-benar lelah dengan ama-
nah ini, dan kita saling mencari jika kau atau 
aku pergi menghilang dari amanah ini. 
Lelah, kesal, dan sayang akan menjadi bum-
bu-bumbu manis dalam amanah ini supaya 
kita saling mengenal. Kita sungguh luar bia-
sa kawan, kini kita dapat berdiri dengan 
gagah menghadapi amanah ini. Walau onak 
duri selalu menghalangi, kita tidak takut 
mengahadapinya sebab kita selalu yakin 
ada padang rumput yang sedang menanti 
disana.
 Dengan amanah ini, mari kita kibar-
kan layar perahu kita, kita percayakan nah-
koda itu untuk memutuskan arah mana yang 
kita akan lalui, kita akan berlayar bersama-
sama dalam perahu itu untuk menebarkan 
kebajikan di muka bumi ini. Menegakkan 
Islam yang akan kembali berjaya, menjadi 
satu cahaya yang akan menerangi bumi ini. 
Satu cahaya cinta dalam naunganNya. Ca-
haya cinta yang menjadikan kita pejuang-
pejuang tangguh yang akan selalu ber-
juang di jalanNya. Hanya kita yang bisa me-
lakukannya, kau dan aku. 
 Kau dan aku, adalah kita, kita ialah 
satu, satu kekuatan untuk menjalankan 
amanah ini. Kekuatan yang mampu menem-
bus dinding setebal apapun, kekuatan yang 
mampu memegang amanah ini seberat 
apapun, kekuatan yang hanya kau dan aku 
yang memilikinya, karena kita telah ditak-
dirkan bersama untuk mengemban amanah 
ini. Kita akan bertahan disini, kawan, untuk 
melaksanakan amanah ini. Kita yakin kita 
bisa karena kau telah menjadi aku, seperti 
itu sebaliknya. Semoga amanah ini dapat 
mempertemukan kita nanti disana, di sing-
gasana cinta yang sesungguhnya, cinta 
Allah yang begitu luas, cinta yang suci dan 
abadi, cinta yang hanya kau dan aku yang 
dapat meraihnya.

Opini
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IMAN DALAM UKHUWAH
Oleh : Nur Fikri Awaliyah

abi Muhammad, lelaki yang sesampai Ndi surga pun masih menjadikan diri 
pelayan bagi umatnya. 'Amr telah belasan 
tahun menjadikan silat lidahnya sebagai 
senjata paling mematikan bagi da'wah 
Sang Nabi. Lalu setelah hari Hudaibiyah 
yang menegangkan itu, hidayah menyapa-
nya. Dia, bersama Khalid ibn Al Walid dan 
'Utsman ibn Thalhah menuju Madinah 
menyatakan keislaman. Mereka disambut 
dengan senyum Sang Nabi, dilayani bagai 
saudara yang dirindukan, dimuliakan be-
gitu rupa.
 Bagaimanapun 'Amr merasa hanya 
dirinya yang istimewa. Itu tampak dari si-
kap, kata-kata dan perlakuan Sang Nabi 
padanya. Hari itu dia merasa Sang Nabi 
pastilah mencintainya melebihi siapapun, 
mengungguli apapun. Pikirnya, itu dise-
babkan bakat lisannya begitu rupa yang 
kelak bermanfaat bagi dakwah. Terasa se-
kali. Maka dia beranikan diri meminta pe-
negasan. “Ya Rasulullah.” Dia berbisik ke-
tika kudanya menjajari tunggangan Sang 
Nabi, “Siapakah yang paling kaucintai?”. 
Sang Nabi tersenyum. “Aisyah,” katanya. 
“Maksudku,” kata 'Amr, “Dari kalangan 
laki-laki.”
 “Ayah Aisyah.” Rasulullah terus saja 
tersenyum padanya. “Lalu siapa lagi?”. 
“Utsman.” Dan beliau terus tersenyum. 
“Setelah itu,” kata 'Amr berkisah di kemu-
dian hari, “Aku menghentikan tanyaku. 
Aku takut namaku akan disebut paling ak-
hir.” 'Amr tersadar, apalagi sesudah ber-
bincang dengan Khalid dan Utsman, bah-
wa Muhammad adalah jenis manusia yang 
membuat tiap-tiap jiwa merasa paling di-
cintai dan paling berharga. Dan itu bukan 
basa-basi. Muhammad tak kehilangan ke-
jujuran saat ditanya. (Dalam Dekapan 
Ukhuwah, Salim A. Fillah)
 Kisah ini membuat kita sadar bah-
wa pribadi seperti Rasulullah sudah jarang 
sekali ditemui dalam kehidupan sehari-
hari. Kita lebih sering ingin menjadi paling 

istimewa dibandingkan mengistimewakan 
setiap orang yang ada di samping kita. Si-
kap egois, kecintaan pada diri sendiri yang 
berlebihan membuat kita jauh dari ukhu-
wah. Pribadi semacam Sang Nabi ini yang 
akan menjadi pencipta ukhuwah dan keda-
maian. Dengan keimanan dan ketulusannya 
lah beliau mampu merajut persaudaraan 
dengan ukhuwah sejati.
 Bukhari dalam Shahihnya, Rasul-
ullah bersabda “Jangan kalian saling men-
dengki dan jangan kalian saling mem-
belakangi karena permusuhan dalam hati. 
Tetapi jadilah hamba-hamba Allah yang 
bersaudara.” Dari Shahih ini sudah terlihat 
jelas bahwa Sang Nabi tidak ingin umatnya 
saling membenci. Sedangkan yang terjadi 
saat ini, perselisihan bukan hal yang asing 
lagi. Apakah ukhuwah kita salah?
 Jika kita renungkan, sebenarnya bu-
kan ukhuwah kita yang rombeng, bukan uk-
huwah kita yang salah. Tapi, ada sesuatu 
yang salah dalam diri kita. Ya, iman yang 
tertanam dalam diri sedang sakit. Ini yang 
harus kita perhatikan. Iman adalah pem-
benaran dalam hati, ikrar dengan lisan dan 
amal dengan perbuatan. Tidak dapat di-
pungkiri, terkadang apa yang ada dalam 
hati berbeda dengan lisan dan amal. Maka 
Allah dan RasulNya meletakkan banyak 
ukuran iman dalam kualitas persaudaraan, 
kualitas ukhuwah. Saat hati tulus, lisan ter-
jaga, hubungan dengan sesama umat pun 
akan  terasa indah. Terjaganya lisan, itulah 
batas terendah dalam ukhuwah. 
 “Orang mukmin yang paling sem-
purna imannya,” demikian Rasulullah ber-
sabda dalam riwayat Ahmad, “Adalah dia 
yang paling baik akhlaknya.” Perhatikan 
kalimat dalam hadits ini, jika kita telaah da-
pat disimpulkan bahwa akhlak dalam ha-
dist ini sebagai kemampuan dalam menja-
lin interaksi, merajut tali persaudaraan. Be-
gitulah, iman adalah hal yang harus diikh-
tiarkan untuk menciptakan ukhuwah sejati.

Wacana
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