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Masjid DT 

Tutup 

Sementara 

Waktu 
Masjid Daarut Tauhiid (DT) termasuk destinasi kunjungan 

wisata bagi warga luar Kota Bandung. Selain untuk melihat 

keindahan arsitektur masjid, mengikuti kajian atau sekadar 

berfoto merupakan hal yang lazim dilakukan masyarakat atau 

jamaah DT. Namun di kala pandemi, kegiatan tersebut 

dibatasi. Bahkan sudah beberapa hari ini, masjid ditutup dan 

tidak ada aktivitas sama sekali, termasuk salat berjamaah lima 

waktu. Mulai dari tanggal 27 Desember 2020 hingga 2 Januari 

2021, Masjid DT sementara waktu ditutup untuk semua 

kegiatan.  

 

Baca Selengkapnya di 

https://www.daaruttauhiid.org/masjid-dt-tutup-sementara-

waktu/  

https://www.daaruttauhiid.org/masjid-dt-tutup-sementara-waktu/
https://www.daaruttauhiid.org/masjid-dt-tutup-sementara-waktu/
https://www.daaruttauhiid.org/masjid-dt-tutup-sementara-waktu/
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Tim Tangguh Penanggulangan 

Covid DT Lakukan Penyemprotan 

Disinfektan  

Pandemi Covid-19 belum mereda. Situasi ini membuat Daarut 

Tauhiid (DT) masih memberlakukan belajar dan bekerja di 

rumah, termasuk tetap disiplin menerapkan protokol 

kesehatan. Jakaria Goro (Jaka), Ketua Pelaksana Tim 

Tangguh Penanggulangan Covid-19 DT menyampaikan hal 

tersebut saat ditemui di Cottage Daarul Jannah Kompleks 

Pesantren DT, Rabu (30/12). 

“Alhamdullillah, kita sudah selesai menyemprot 
disinfektan di lingkungan DT. Baik yang di Gegerkalong, Eco 

Pesantren 1, dan Eco Pesantren 2. Ini ikhtiar kita dalam 

memutus mata rantai penyebaran Covid-19,” ujar Jaka. 
 

Baca Selengkapnya  

https://www.daaruttauhiid.org/tim-tangguh-penanggulangan-

covid-dt-lakukan-penyemprotan-disinfektan/  

https://www.daaruttauhiid.org/tim-tangguh-penanggulangan-covid-dt-lakukan-penyemprotan-disinfektan/
https://www.daaruttauhiid.org/tim-tangguh-penanggulangan-covid-dt-lakukan-penyemprotan-disinfektan/
https://www.daaruttauhiid.org/tim-tangguh-penanggulangan-covid-dt-lakukan-penyemprotan-disinfektan/
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Merawat Alam adalah Ibadah 
Hampir setiap tahun kala musim penghujan, bencana alam 

akan ikut melanda wilayah-wilayah di negeri ini. Baik itu 

berupa banjir, tanah longsor, dan lain-lain. Telah banyak juga 

korban yang menderita akibat bencana tahunan tersebut. Baik 

itu kerugian materil hingga kehilangan nyawanya, sehingga 

menimbulkan keresahan dan kepanikan luar biasa. 

Kerusakan Akibat Manusia 

Belum ada usaha yang serius untuk menanggulangi 

permasalahan yang sebenarnya amat penting ini. Sampai 

sekarang pemerintah daerah maupun pusat belum mampu 

memberikan solusi yang dapat mengatasi bencana tersebut. 

Sementara yang telah banyak dilakukan pemerintah hanya 

menghimbau masyarakat agar waspada terhadap bencana 

banjir dan longsor yang sewaktu-waktu dapat menimpa 

mereka. Memberikan bantuan yang sifatnya sementara bagi 

korban bencana alam. 

 

Baca Selengkapnya di 

 https://www.daaruttauhiid.org/merawat-alam-adalah-ibadah/   

https://www.daaruttauhiid.org/merawat-alam-adalah-ibadah/
https://www.daaruttauhiid.org/merawat-alam-adalah-ibadah/
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Jaga Kebersihan Hati 

Saudaraku, penting bagi kita untuk fokus menjaga kebersihan 

hati dari berbagai penyakit yang bisa merusaknya. Jika hati 

kita kotor, maka tidak optimal juga anggota tubuh yang 

lainnya. 

Sebagaimana diwasiatkan Rasulullah saw, “Sesungguhnya di 
dalam tubuh ada segumpal darah. Jika segumpal darah itu baik 

maka baiklah seluruh tubuh. Namun, jika segumpal darah itu 

rusak maka rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah segumpal 

darah itu adalah hati.” (HR. Bukhari dan Muslim). 
Betapa banyak manusia yang celaka dalam hidupnya 

disebabkan kekotoran hatinya sendiri. Misalnya dengki, tidak 

sedikit orang yang iri dan dengki kepada tetangganya lalu 

memaksakan hidup di luar kemampuannya. Dia akan berutang 

ke mana-mana karena ingin menyaingi tetangganya 

 

Baca Selengkapnya di 

https://www.daaruttauhiid.org/jaga-kebersihan-hati/  

https://www.daaruttauhiid.org/jaga-kebersihan-hati/
https://www.daaruttauhiid.org/jaga-kebersihan-hati/
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Setiap Hari 

Adalah Hari 

Baru 

 

 

 

@aagym : Sahabat, setiap hari yang kita jalani adalah hari 

yang baru. Bahkan setiap jam, menit bahkan detik pun 

adalah hal yang baru 

Keberuntungan hadir bukan karena hari yang baru, tapi 

keberuntungan akan didapat oleh siapapun yang mengisi 

harinya dengan sesuatu yang lebih baik dari hari yang 

sebelumnya. 

 

Baca Selengkapnya di  

https://www.instagram.com/p/CJfy9QIh4dy/  

 

https://www.instagram.com/p/CJfy9QIh4dy/
https://www.instagram.com/p/CJfy9QIh4dy/
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Mindset Pembisnis 
Seorang pembisnis atau entrepreneurship, harus memiliki 

mindset. Apa pentingnya mindset? tentu sangat penting. 

Sahabat, mindset adalah core (inti) dalam bersikap dan 

bertekad. Seorang Muslim, telah diajarkan oleh Allah dan 

diberikan contoh oleh Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam 

untuk memiliki mindset yang kuat dan benar. Mindset seorang 

pembisnis bagi seorang Muslim memiliki hal-hal dasar yang 

harus dimiliki. Seorang pembisnis harus memiliki keyakinan 

bahwa Allah yang memberikan rezeki, tiada akhir untuk 

belajar, action oriented, dan berani mengambil resiko. 

 

Baca Selengkapnya di 

https://www.instagram.com/p/CJd3_UWhQsW/  
 

https://www.instagram.com/p/CJd3_UWhQsW/
https://www.instagram.com/p/CJd3_UWhQsW/
https://www.instagram.com/p/CJd3_UWhQsW/
https://www.instagram.com/p/CJd3_UWhQsW/
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 Lahirkan Generasi 

Qurani, DT Peduli 

dan Hisana 

Resmikan Baitul 

Quran 

Daarut Tauhiid (DT) 

Peduli Sumatera Utara 

(Sumut) bersama Hisana Fried Chicken meresmikan Baitul 

Quran di Kantor Hisana Medan pada Rabu (23/12). Baitul 

Quran dengan nama Abdurrahman bin Auf ini diresmikan 

langsung oleh Pemimpin Hisana Fried Chicken, Ramdan 

Waluyo. Dalam sambutannya, Ramdan mengatakan Hisana 

akan terus berkontribusi dalam mencetak generasi penghafal 

al-Quran. 

“Kami berkomitmen, insya Allah setiap kota yang ada Hisana 

di dalamnya akan kita bentuk Baitul Quran,” ungkap Ramdan. 

 

Baca Selengkapnya di 

https://www.daaruttauhiid.org/lahirkan-generasi-qurani-dt-

peduli-dan-hisana-resmikan-baitul-quran/  

https://www.daaruttauhiid.org/lahirkan-generasi-qurani-dt-peduli-dan-hisana-resmikan-baitul-quran/
https://www.daaruttauhiid.org/lahirkan-generasi-qurani-dt-peduli-dan-hisana-resmikan-baitul-quran/
https://www.daaruttauhiid.org/lahirkan-generasi-qurani-dt-peduli-dan-hisana-resmikan-baitul-quran/
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Berdayakan Mustahik, DT Peduli 

Resmikan Program DTCC 

Daarut Tauhiid (DT) Peduli Surabaya meresmikan Program 

Daarut Tauhiid Creative Centre (DTCC) di Perumahan La 

Diva Greenhill Cluster C1-28 Menganti Kab. Gresik, Jawa 

Timur, Selasa 

(22/12). DTCC ini 

difokuskan pada 

pelatihan menjahit 

khusus mustahik. 

Selama mengikuti 

pelatihan, para 

peserta dilatih dasar-dasar menjahit hingga bisa memproduksi 

pakaian sendiri. 

“Alhamdulillah, saya senang dan semangat sekali mengikuti 

program menjahit ini karena saya ingin punya penghasilan 

dari usaha sendiri,” ujar Yuli, salah seorang penerima 

manfaat. Pembukaan program ini diikuti oleh 6 dari 9 

penerima manfaat ditambah dengan pelatih menjahit (Anis), 

muwakif Rumah Pemberdayaan (Endah) 

 

Baca Selengkapnya di 

https://www.daaruttauhiid.org/berdayakan-mustahik-dt-

peduli-resmikan-program-dtcc/    

https://www.daaruttauhiid.org/berdayakan-mustahik-dt-peduli-resmikan-program-dtcc/
https://www.daaruttauhiid.org/berdayakan-mustahik-dt-peduli-resmikan-program-dtcc/
https://www.daaruttauhiid.org/berdayakan-mustahik-dt-peduli-resmikan-program-dtcc/
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Dakwah 

Bil Qalam 

Aa Gym 

Perkembangan teknologi yang 

selalu memberikan inovasi-

inovasi terbaru kepada 

penggunanya memunculkan beraneka ragam media 

komunikasi. Hal ini sebaiknya dimanfaatkan secara optimal 

oleh manusia untuk berkomunikasi. Umat Islam pun dapat 

memanfaatkan media komunikasi sebagai sarana 

menyampaikan pesan moral yang baik dan juga sebagai media 

berdakwah para dai. 

Dakwah via media cetak telah berkembang pesat. Karena 

kini banyak buku yang menyajikan informasi bermanfaat 

untuk memenuhi kebutuhan rohani para objek dakwah. 

 

Baca Selengkapnya di 

https://www.daaruttauhiid.org/dakwah-bil-qalam-aa-gym/  

 

https://www.daaruttauhiid.org/dakwah-bil-qalam-aa-gym/
https://www.daaruttauhiid.org/dakwah-bil-qalam-aa-gym/
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Selalu Berbaik Sangka 
Tidak jarang kita mendengar desas-desus tentang 

seseorang. Bisa jadi itu teman, saudara, tetangga, guru, atau 

lainnya. Desas-desus yang berpindah dari mulut seseorang 

kepada yang lainnya. Terlebih jika yang diberitakan adalah 

hal-hal miring yang tidak jelas kebenarannya. Dari desas-

desus itu kemudian mucul pemikiran negatif tentang orang 

yang sedang dibicarakan. Lalu mengira bahwa berita miring 

itu benar, padahal belum tentu. Kebanyakan dari kita enggan 

melakukan klarifikasi atau tabayyun langsung kepada yang 

bersangkutan. Padahal itu juga termasuk dalam rangka saling 

mengingatkan untuk kebenaran. 

 

Baca Selengkapnya di 

https://www.daaruttauhiid.org/selalu-berbaik-sangka/  

https://www.daaruttauhiid.org/selalu-berbaik-sangka/
https://www.daaruttauhiid.org/selalu-berbaik-sangka/
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Nikmat Yang Sering 

Didustakan 

@aagym : Sahabatku... 

 

Sungguh banyak sekali nikmat yang Alloh berikan kepada 

kita, akan tetapi kita seringkali melupakan untuk 

mensyukurinya. 

 

Mari Sahabat, kita evaluasi diri kita masing-masing dan 

perbanyak bersyukur akan nikmat yang Alloh berikan. 

 

Baca Selengkapnya di  

https://www.instagram.com/p/CJiBdTlhGvF/  

https://www.instagram.com/p/CJiBdTlhGvF/
https://www.instagram.com/p/CJiBdTlhGvF/
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 DT Peduli Gelar 

Pelatihan Digital 

Marketing 

Lanjutan untuk 

Difabel 

Daarut Tauhiid 

(DT) Peduli Surabaya 

kembali melaksanakan Program Indonesia Peduli Difabel, 

yaitu Pelatihan Digital Marketing di Loop Station, GraPARI, 

Surabaya, Senin (21/12). Pelatihan ini diikuti oleh 12 

penerima manfaat tunadaksa. Rencananya, agenda ini akan 

rutin dilaksanakan pada Januari 2021. 

Aji Salam, pelatih Program Indonesia Peduli Difabel (IPD) 

menyampaikan, salah satu produk yang disepakati untuk 

dijual yaitu motor roda tiga untuk difabel.  

 

Baca Selengkapnya di 

https://www.daaruttauhiid.org/dt-peduli-gelar-pelatihan-

digital-marketing-lanjutan-untuk-difabel/   

 

https://www.daaruttauhiid.org/dt-peduli-gelar-pelatihan-digital-marketing-lanjutan-untuk-difabel/
https://www.daaruttauhiid.org/dt-peduli-gelar-pelatihan-digital-marketing-lanjutan-untuk-difabel/
https://www.daaruttauhiid.org/dt-peduli-gelar-pelatihan-digital-marketing-lanjutan-untuk-difabel/
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Gerobak Tangguh Wujudkan Cita-

cita Difabel di Bekasi 

 Daarut Tauhiid (DT) Peduli Bekasi menyalurkan 

sepuluh Gerobak Tangguh dari Pegadaian Syariah cabang 

Taman Harapan Baru Area Jatiwaringin, Bekasi. Bantuan 

diberikan kepada difabel agar bisa berkarya dan membantu 

ekonomi jangka panjang. 

 Menurut Kepala DT Peduli Bekasi Muhammad 

Sutrisno, program ini merupakan program lanjutan Indonesia 

Peduli Difabel di wilayah Bekasi. Sebelumnya para difabel 

dilatih bisa berdaya di bidang konveksi untuk menjahit. 

 

Baca Selengkapnya di 

https://www.daaruttauhiid.org/gerobak-tangguh-wujudkan-

cita-cita-difabel-di-bekasi/     

https://www.daaruttauhiid.org/gerobak-tangguh-wujudkan-cita-cita-difabel-di-bekasi/
https://www.daaruttauhiid.org/gerobak-tangguh-wujudkan-cita-cita-difabel-di-bekasi/
https://www.daaruttauhiid.org/gerobak-tangguh-wujudkan-cita-cita-difabel-di-bekasi/
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Petaka Dari Setiap Maksiat 

Sahabat, setiap maksiat yang kita lakukan, Allah akan 

mengetahuinya. Allah akan selalu melihat perbuatan yang kita 

lakukan , tidak akan ada yang luput dari penglihatan Allah. 

Setiap keturunan Nabi Adam pasti berdosa, tapi Allah Maha 

Pengampun. Setiap kemaksiatan yang kita lakukan, Allah 

akan mengampuninya, jika kita mau bertaubat. Mari kita 

memperbanyak istighfar, atas segala dosa yang telah kita 

lakukan. Allah pasti mengampuni. 

 

Baca Selengkapnya di 

https://www.instagram.com/p/CJlB0JPhsAZ/   

https://www.instagram.com/p/CJlB0JPhsAZ/
https://www.instagram.com/p/CJlB0JPhsAZ/
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Doa untuk Aa Gym oleh penghafal 

Qur'an di Palestina 

Penghafal Qur'an Santri Baitul Qur'an di Palestina 

membacakan doa bersama untuk kesembuhan KH.Abdullah 

Gymnastiar (Aa Gym). 

Doa dipimpin oleh Syeikh DR. Mahmud Mannun (Ketua 

Baitul Qur'an Gaza) dihadiri para santri. Semoga Lekas 

Sembuh ya Aa Gym. Sebuah hastag yg mereka pegang 

dihalaman Masjid Daarut Tauhiid Deir Balah Gaza Tengah 

ditengah mewabah nya Covid19, Anak-anak tetap setor 

hafalan terutama via online, kini sudah puluhan menjadi 

hafidz Qur'an 

 

Baca Selengkapnya di 

https://www.instagram.com/p/CJk6etUBKRK/   

  

https://www.instagram.com/p/CJk6etUBKRK/
https://www.instagram.com/p/CJk6etUBKRK/
https://www.instagram.com/p/CJk6etUBKRK/
https://www.instagram.com/p/CJk6etUBKRK/
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Bincang-bincang Aa Gym bersama Yusuf 

Mansyur 

Sudah lebih dua hari, Pimpinan Pondok Pesantren Daarut 

Tauhiid (DT) KH. Abdullah Gymnastiar (Aa Gym) berada di 

Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto, 

Jakarta. Sebelumnya Aa Gym dirawat di Rumah Sakit 

Edelwis, Bandung. Selepas diperiksa melalui swab dan 

hasilnya positif, Aa Gym kemudian melakukan perawatan dan 

beristirahat dari segala aktivitas. 

 

Baca Selengkapnya di 

https://www.daaruttauhiid.org/bincang-bincang-aa-gym-

bersama-yusuf-mansyur/    

  

https://www.daaruttauhiid.org/bincang-bincang-aa-gym-bersama-yusuf-mansyur/
https://www.daaruttauhiid.org/bincang-bincang-aa-gym-bersama-yusuf-mansyur/
https://www.daaruttauhiid.org/bincang-bincang-aa-gym-bersama-yusuf-mansyur/
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Mengapa 

Aku Harus 

Berhenti 

Bermaksiat 

 
  

Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyyah rahimahullah berkata 

 

النعم، تأكلها كما تأكل النار الحطبفالمعاصي نار  . 

 

"Kemaksiatan ibarat api di hadapan kenikmatan, kemaksiatan 

akan melahap kenikmatan sebagaimana api melahap kayu 

bakar." 

 

Berikut Microblog Daarut Tauhiid, yuk baca sampai slide 

terakhir. 

 

Baca Selengkapnya di 

https://www.instagram.com/p/CJm8AUnhRQ9/      

https://www.instagram.com/p/CJm8AUnhRQ9/
https://www.instagram.com/p/CJm8AUnhRQ9/
https://www.instagram.com/p/CJm8AUnhRQ9/
https://www.instagram.com/p/CJm8AUnhRQ9/
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Kebahagiaan 

 

“...dan kepada-Nya segala 

urusan dikembalikan. Maka 

sembahlah Dia dan 

bertawakallah kepada-Nya.” 

(QS. Hud: 123) 

Kadang kita melihat orang lain hidupnya lebih enak dan 

lebih bahagia dari kita. Padahal boleh jadi orang itu 

menghadapi masalah berbeda yang berat. Berdoalah agar 

Allah memampukan kita menyelesaikan semua amanah dan 

bertawakallah kepada-Nya.  

Ibnul Qayyim di dalam Taisirul Azizil Hamidh berkata, 

“Allah mencukupi orang yang bertawakal dan yang bersandar 

kepada-Nya, yaitu Dia yang memberi ketenangan dari 

ketakutan orang yang takut, 

 

Baca Selengkapnya di 

https://www.instagram.com/p/CJnnRTFBu1E/    

https://www.instagram.com/p/CJnnRTFBu1E/
https://www.instagram.com/p/CJnnRTFBu1E/
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Taubat Dari Kelalaian 

 

 توبة العوام تكون من الذنوب وتوبة الخواص تكون من الغفلة
 

"Taubatnya kebanyakan orang adalah taubat dari dosa, 

sedangkan taubatnya orang-orang yang dekat dengan Allah 

adalah taubat dari sifat lalai." 

(Dzun Nun) 

 

Berikut Microblog Daarut Tauhiid, yuk baca sampai slide 

terakhir. 

 

Semoga bermanfaat sahabat. 

 

Baca Selengkapnya di 

https://www.instagram.com/p/CJnYlNjBuSN/   

 

 

https://www.instagram.com/p/CJnYlNjBuSN/
https://www.instagram.com/p/CJnYlNjBuSN/
https://www.instagram.com/p/CJnYlNjBuSN/
https://www.instagram.com/p/CJnYlNjBuSN/
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Alhamdulillah! 

Baitul Quran Pesantren Daarut Tauhiid masih membuka 

pendaftaran program STQ Weekend (non-mukim), TQT 

Angkatan 2, dan SQI ! 

 𝗗𝗮𝗳𝘁𝗮𝗿 𝗦𝗲𝗸𝗮𝗿𝗮𝗻𝗴 

dan raih lebih banyak keberkahan bersama Al Quran! 

 

Ibu/Bapak/sahabat dapat menghubungi nomor berikut untuk 

informasi lengkapnya ^^ 

📞 +62819 1020 6060 (Adam P.) 

📱 +62878 250 22225 (A. Tuqo) 

 

Baca Selengkapnya di  

https://www.instagram.com/p/CJnIgIDBGUL/  

https://www.instagram.com/p/CJnIgIDBGUL/
https://www.instagram.com/p/CJnIgIDBGUL/
https://www.instagram.com/p/CJnIgIDBGUL/
https://www.instagram.com/p/CJnIgIDBGUL/
https://www.instagram.com/p/CJnIgIDBGUL/


  

                      EDISI PERTAMA BULAN JANUARI    | 1 

 

Tim Tangguh 

Penanggulangan 

Covid-19 DT 

Lakukan Swab 

Massal 

Tahun sudah 

berganti, pandemi Covid-19 belum mereda. Kondisi ini 

membuat Daarut Tauhiid (DT) mengambil keputusan tetap 

melaksanakan seluruh kegiatan belajar dan bekerja di rumah. 

DT pun senantiasa fokus menerapkan protokol kesehatan dan 

melakukan tes swab massal. 

Pada Sabtu (2/1), Tim Tangguh Penanggulangan Covid-19 

DT bekerja sama dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota 

Bandung melaksanakan tes swab perdana untuk santri DT. 

 

Baca Selengkapnya di 

https://www.daaruttauhiid.org/tim-tangguh-penanggulangan-

covid-19-dt-lakukan-swab-massal/   

  

https://www.daaruttauhiid.org/tim-tangguh-penanggulangan-covid-19-dt-lakukan-swab-massal/
https://www.daaruttauhiid.org/tim-tangguh-penanggulangan-covid-19-dt-lakukan-swab-massal/
https://www.daaruttauhiid.org/tim-tangguh-penanggulangan-covid-19-dt-lakukan-swab-massal/
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Ini Pesan dr. Asep saat Sehat atau 

Sakit 
Pada saat pandemi, suplemen dan mengelola stres harus 

dilakukan. Selain iman dan aman dalam menjalani kehidupan, 

imun pun turut dijaga. Ketika stres dikelola dengan baik, 

tingkat resiko sakit akan menurun dengan sendirinya. Asep 

Hermana menyampaikannya dalam acara 7 Keajaiban 

Kesembuhan yang disiarkan MQTV, awal Desember lalu. 

Acara ini juga dapatkan disaksikan di Youtube Resmi MQTV 

dan Usee TV. Pembahasan kali ini tentang Tawakal. 

“Ketika seseorang sakit menghadapi sakit, atau orang sehat 
menjaga kesehatannya, maka ada 7 formula tanpa kita tahu 

dan kita sadari. Namunnya jika mau melihat riset ilmiah, hal 

pertama yang harus dilakukan seseorang yang sakit adalah 

rida,” ujar dr Asep. 
 

Baca Selengkapnya di  

https://www.daaruttauhiid.org/ini-pesan-dr-asep-saat-sehat-

atau-sakit/  

https://www.daaruttauhiid.org/ini-pesan-dr-asep-saat-sehat-atau-sakit/
https://www.daaruttauhiid.org/ini-pesan-dr-asep-saat-sehat-atau-sakit/
https://www.daaruttauhiid.org/ini-pesan-dr-asep-saat-sehat-atau-sakit/
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Beranda Inspirasi: Tahan Diri 

Menilai Orang lain 

“Kadang kita terlalu cepat menilai orang. Ketika seorang 

bapak dan anak melihat orang yang memancing dan 

bermaksud baik mengubah taraf hidup lebih baik, ternyata 

kitalah sendiri yang dinasihati. Jangan melihat sudut padang 

kita saja,” ujar Gatot Kunta Kumara, host acara Beranda 
Inspirasi yang disiarkan MQTV pada awal Desember lalu. 

Gatot yang juga merupakan Ketua Yayasan Daarut Tauhiid 

(DT) berpendapat, apa pun yang terjadi tidak harus sesuai 

dengan keinginan kita. Cepat menilai orang itu adalah 

kesalahan terbesar bagi manusia. 

“Simpati dengan orang itu perlu, tapi jangan merasa diri ini 

benar. Karena apa pun yang terjadi itu atas kehendak Allah. 

Apa yang membuat kita bahagia mungkin saja tidak sama 

dengan orang lain sehingga kita harus sadar,” lanjut Gatot. 
 

Baca Selengkapnya di 

https://www.daaruttauhiid.org/beranda-inspirasi-tahan-diri-

menilai-orang-lain/  

https://www.daaruttauhiid.org/beranda-inspirasi-tahan-diri-menilai-orang-lain/
https://www.daaruttauhiid.org/beranda-inspirasi-tahan-diri-menilai-orang-lain/
https://www.daaruttauhiid.org/beranda-inspirasi-tahan-diri-menilai-orang-lain/
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Petik Hikmah dari Sakitnya Aa 

Gym  
Allah SWT yang Maha Berkehendak atas segala sesuatu dan 

memberikan rasa keamanan kepada diri setiap manusia. Hal 

ini harus disadari bahwa rasa aman dan tenteram itu izin 

Allah, sehingga apa pun kejadian yang dialami harus 

menjadikan kita sebagai pribadi yang pandai bersyukur. Al-

Mu’min merupakan sifat Allah yang memberikan rahmat bagi 

setiap muslim untuk mengembalikan setiap rasa aman hanya 

kepada-Nya. Jika Allah menghendaki keamanan kepada 

seseorang, siapa pun tidak dapat mencelakainya 

 

هَ إََِل ُهَو  لَِذىٱ ّلَلُ ٱُهَو  مُ ٱ ْلقُدُّوسُ ٱ ْلَمِلكُ ٱََلٓ إِلََٰ  ْلَجبَارُ ٱ ْلعَِزيزُ ٱ ْلُمَهْيِمنُ ٱ ْلُمْؤِمنُ ٱ لَسلََٰ
َن  ْلُمتََكب ِرُ ٱ ٢٣َعَما يُْشِرُكوَن ﴿ ّلَلِ ٱُسْبَحَٰ  

 

Artinya: “Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia. Maharaja 
Yang Mahasuci, Yang Maha Sejahtera, Yang Maha Pemberi 

keamanan, Pemelihara keselamatan, yang Maha Perkasa, 

Yang Mahakuasa, Yang Memiliki segala keagungan. 

Mahasuci Allah dari apa yang mereka persekutukan.” 

 

Baca Selengkapnya di  

https://www.daaruttauhiid.org/petik-hikmah-dari-sakitnya-

aa-gym/  

https://www.daaruttauhiid.org/petik-hikmah-dari-sakitnya-aa-gym/
https://www.daaruttauhiid.org/petik-hikmah-dari-sakitnya-aa-gym/
https://www.daaruttauhiid.org/petik-hikmah-dari-sakitnya-aa-gym/
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Belajar 

Mengelola 

Hati selama 

di DT  
 

Daarut Tauhiid (DT) merupakan tempat bagi jamaah yang 

haus akan ilmu agama dan pencarian jati diri. Siapa sangka, 

kini DT tidak hanya dijadikan sebagai tempat mempelajari 

agama tapi juga merupakan “bengkel” perbaikan diri dengan 
semboyan zikir, pikir, dan ikhtiar. Oleh karenanya, DT 

merupakan tempat yang tepat untuk membangun kepribadian 

yan berakhlakuk karimah. Bahkan rasa nyaman dan pencarian 

jati diri itu bisa dibentuk sejak hari pertama hadir di DT. Entah 

dirasa atau tidak. 

 

Kiat Mengelola Hati 

Hampir setiap orang tentu pernah mengalami sakit hati dalam 

hidupnya. Sebagaimana sifat sedih dan gembira, rasa yang 

satu ini adalah kewajaran dalam hidup manusia. Apalagi 

mengingat manusia adalah mahluk sosial, yang dalam setiap 

interaksinya tidak lepas dari kekhilafan. Sebab-sebab 

datangnya perasaan ini pun bermacam-macam. Dari masalah 

sepele hingga masalah besar bisa menjadi pemicunya. 

Misalnya berawal dari perbedaan pendapat, adanya konflik 

atau ketidakcocokan, hingga iri dan dengki. Jika perasaan ini 

dibiarkan terlalu lama bercokol dalam hati, maka tidak 

sehatlah hati itu. Pemiliknya pun akan stres dan jauh dari 

kebahagiaan.  

 

Baca Selengkapnya di  

https://www.daaruttauhiid.org/belajar-mengelola-hati-

selama-di-dt/  

https://www.daaruttauhiid.org/belajar-mengelola-hati-selama-di-dt/
https://www.daaruttauhiid.org/belajar-mengelola-hati-selama-di-dt/
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Waktu 

Terbaik 

Seorang 

Hamba 
Sebaik-baiknya 

masa dalam hidup 

adalah ketika kita 

merasa sangat 

membutuhkan Allah. Ketika kita merasa tidak berdaya, tidak 

berarti apa-apa. Sesungguhnya, itulah saat terbaik seorang 

hamba. 

Maka, jika ada yang bertanya, apakah rezeki yang paling 

besar? Jawabannya adalah saat kita diberikan taufik, menjadi 

orang yang merasa tidak berdaya di mata Allah. Orang seperti 

ini merasa segala ilmu, pengalaman, kemuliaan yang boleh 

jadi didapatkannya, tidak berarti apa-apa di sisi Allah. Adanya 

hanyalah rasa malu kepada Allah. 

Sebaliknya, ketika kita merasa bisa, merasa mampu. 

Menganggap diri memiliki ilmu, pengalaman, amal saleh, 

maka itulah hijab yang membuat kita terhalang dari 

pertolongan Allah. Karenanya, saat paling mustajabnya doa 

adalah ketika kita mengaku tidak berdaya apa-apa, hina, kotor, 

bahkan merasa tidak mempunyai kebaikan sedikit pun yang 

bisa dipersembahkan kepada Allah. Sekaligus, ia juga 

mengakui karunia Allah yang sangat besar, banyak, idtak 

terhitung yang senantiasa dilimpahkan kepadanya. Sejatinya, 

pada waktu seperti itulah saat terbaik seorang manusia. 

 

Baca Selengkapnya di 

https://www.daaruttauhiid.org/waktu-terbaik-seorang-

hamba/  

https://www.daaruttauhiid.org/waktu-terbaik-seorang-hamba/
https://www.daaruttauhiid.org/waktu-terbaik-seorang-hamba/
https://www.daaruttauhiid.org/waktu-terbaik-seorang-hamba/
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Daarut Tauhiid Ready F or 2021 
Sahabat, tahun 2020 telah kita lewati. Banyak sekali pelajaran 

yang bisa kita ambil di tahun 2020. Namun, segalah cita-cita 

yang belum tercapai di tahun 2020 masih bisa kita dapatkan 

di tahun 2021 ini. Mari kita mempertahankan  kinerja kita 

dengan berlandaskan semangat kebersamaan untuk mencapai 

tujuan bersama. 

 

Daarut Tauhiid Ready For 2021 

Friends, we have passed 2020. There are so many lessons that 

we can take in 2020. However, we can still get all the 

aspirations that have not been achieved in 2020 in 2021. Let 

us maintain our performance based on the spirit of 

togetherness to achieve common goals. 

 

Baca Selengkapnya di  

https://www.instagram.com/p/CJqTcLZBqdi/  

https://www.instagram.com/p/CJqTcLZBqdi/
https://www.instagram.com/p/CJqTcLZBqdi/
https://www.instagram.com/p/CJqTcLZBqdi/
https://www.instagram.com/p/CJqTcLZBqdi/
https://www.instagram.com/p/CJqTcLZBqdi/
https://www.instagram.com/p/CJqTcLZBqdi/
https://www.instagram.com/p/CJqTcLZBqdi/
https://www.instagram.com/p/CJqTcLZBqdi/
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Pengalaman Aa Gym Terkena 

Covid 19 

Pengalaman @aagym terkena Covid: Obat Utamanya FOKUS 

 

Simak Video Selengkapnya di  

https://www.instagram.com/p/CJp1v1_hvzR/  

 

Life For Ibadah 
“Jangan menangis dari kehidupan 

yang membuat hatimu menangis, 

katakanlah, 'Ya Allah, ganjarkan 

aku dengan kebaikan di kehidupan 

ini dan di akhirat.' Kesedihan 

hilang dengan sujud dan 

kebahagiaan datang dengan doa 

yang tulus.”  
(Ibnul Qayyim) 

 

Baca Selengkapnya di  

https://www.instagram.com/p/CJpngd-hu3-/  

https://www.instagram.com/p/CJp1v1_hvzR/
https://www.instagram.com/p/CJpngd-hu3-/
https://www.instagram.com/p/CJp1v1_hvzR/
https://www.instagram.com/p/CJpngd-hu3-/
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Skala Prioritas Dalam Sedekah  
Kepada siapa hendaknya aku bersedekah ? 

 

Berdasarkan firman Allah Surat Al Baqarah ayat 215 yang ada 

pada flyer, 

Berikut tafsir Jalalaynnya, 

bertanya Amar bin Jamuh, seorang tua yang hartawan. Ia 

menanyakan kepada Nabi saw. apa yang akan dinafkahkan 

dan kepada siapa dinafkahkannya? (Katakanlah) kepada 

mereka (Apa saja harta yang kamu nafkahkan) 'harta' 

merupakan penjelasan bagi 'apa saja' dan mencakup apa yang 

dinafkahkan yang merupakan salah satu dari dua sisi 

pertanyaan, tetapi juga jawaban terhadap siapa yang akan 

menerima nafkah itu, yang merupakan sisi lain dari 

pertanyaan dengan firman-Nya, (maka bagi ibu-bapak, kaum 

kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-

orang yang sedang dalam perjalanan), artinya mereka lebih 

berhak untuk menerimanya.  

 

Baca Selengkapnya di  

https://www.instagram.com/p/CJp8E_PB61u/  

https://www.instagram.com/p/CJp8E_PB61u/
https://www.instagram.com/p/CJp8E_PB61u/
https://www.instagram.com/p/CJp8E_PB61u/
https://www.instagram.com/p/CJp8E_PB61u/
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Pesan Aa Gym di Awal Tahun 

Meski masih dirawat di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat 

(RSPAD) Gatot Soebroto Jakarta, Pimpinan Pondok 

Pesantren Daarut Tauhiid (DT) KH. Abdullah Gymnastiar 

(Aa Gym) menyempatkan untuk menyampaikan pesan awal 

tahun bagi para santri dan jamaah DT via daring. 

“Alhamdullillah, kondisi Aa sehat dan stabil. Inilah fase 
yang diberi Allah untuk tetap selalu bersyukur dan selalu ingat 

kepada-Nya,”ujar Aa Gym, saat mengisi Kajian MQ Pagi, 
Ahad (3/1). 

 

Baca Selengkapnya di 

https://www.daaruttauhiid.org/pesan-aa-gym-di-awal-tahun/    

  

https://www.daaruttauhiid.org/pesan-aa-gym-di-awal-tahun/
https://www.daaruttauhiid.org/pesan-aa-gym-di-awal-tahun/
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Tingkatkan 

Kualitas Lulusan, 

STAI DT Bekerja 

Sama dengan 

MQFM 

 Program Studi (Prodi) Komunikasi dan Penyiaran Islam 

(KPI) STAI Daarut Tauhiid (DT) merupakan prodi ilmu 

komunikasi yang terintegrasi dengan penyiaran dan dakwah 

Islam.  Prodi ini pun berorientasi mencetak sarjana yang 

handal dalam bidang penyiaran radio maupun televisi. 

Selain mata kuliah dasar-dasar ilmu komunikasi di dalam 

kelas, mahasiswa juga ditawarkan kegiatan pendukung lain, 

seperti UKM Media Digital STAI DT. Tidak hanya itu, juga 

disediakan fasilitas untuk menempa keahlian para mahasiswa 

di kampus, yakni  bekerja sama dengan lembaga-lembaga di 

lingkungan DT. 

Contohnya, pada pertengahan Desember lalu, STAI DT 

dan Radio MQFM merencanakan kerja sama dalam program 

broadcast Goes to Campus. 

Senki Nurachmadi, Ketua Program Studi STAI DT 

mengatakan kerja sama ini untuk lebih mengenalkan dan 

membekali skill broadcast para mahasiswa Prodi KPI STAI 

DT. 

 

Baca Selengkapnya di 

https://www.daaruttauhiid.org/tingkatkan-kualitas-lulusan-

stai-dt-bekerja-sama-dengan-mqfm/  

https://www.daaruttauhiid.org/tingkatkan-kualitas-lulusan-stai-dt-bekerja-sama-dengan-mqfm/
https://www.daaruttauhiid.org/tingkatkan-kualitas-lulusan-stai-dt-bekerja-sama-dengan-mqfm/
https://www.daaruttauhiid.org/tingkatkan-kualitas-lulusan-stai-dt-bekerja-sama-dengan-mqfm/
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Kisah Santri Sunan Bonang 

  Seperti dikisahkan pada buku Dari Bilik Sebuah kamar, 

alkisah dalam sebuah perjalanan dakwahnya Sunan Bonang 

bersama murid-muridnya beristirahat di sebuah kampung. 

Sembari beristirahat beliau berkenan menyantap hidangan 

yang sudah disiapkan sebagai bekal beserta para santri-

santrinya. Saking lahap menyantap hidangan, ada salah 

seorang santri tidak menyadari bahwa ada sisa nasi yang 

tertinggal di sekitar mulutnya. Melihat hal itu Sunan Bonang 

pun memperingatkan santrinya itu. 

“Hai santri kenapa kamu biarkan ada sisa nasi di sekitar 

mulutmu?” Dengan muka malu sang santri segera mengelap 

mulutnya lalu membuang sisa nasi yang ada sekitar mulutnya.  

 

Baca Selengkapnya di 

https://www.daaruttauhiid.org/kisah-santri-sunan-bonang/   

https://www.daaruttauhiid.org/kisah-santri-sunan-bonang/
https://www.daaruttauhiid.org/kisah-santri-sunan-bonang/
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Menjadikan Diri Berjiwa 

Mukhlisin 

  Sungguh beruntung bagi siapa pun yang amalannya 

selamat dari tujuan lain selain Allah. Yakni, seorang hamba 

yang setiap amalannya diniatkan ikhlas karena Allah semata. 

Ikhlas dapat bermakna bersih dari segala maksud-maksud 

pribadi. Bersih dari segala pamrih dan riya. Bersih dari segala 

yang tidak disukai Allah SWT. Ikhlas dalam menjadikan 

Allah sebagai Pencipta, Pemilik, Pemelihara, dan Penguasa 

alam semesta. 

Ikhlas menjadikan Allah sebagai satu-satunya Zat yang 

kita harapkan, taati, cintai, dan kita takuti. Ikhlas menerima 

Muhammad sebagai Rasul, penyampai kalam Allah. Juga 

ikhlas menerima al-Quran sebagai pedoman dalam segala 

gerak kehidupan. Inilah jiwa mukhlisin.  

 

Baca Selengkapnya di 

https://www.daaruttauhiid.org/menjadikan-diri-berjiwa-

mukhlisin/  

https://www.daaruttauhiid.org/menjadikan-diri-berjiwa-mukhlisin/
https://www.daaruttauhiid.org/menjadikan-diri-berjiwa-mukhlisin/
https://www.daaruttauhiid.org/menjadikan-diri-berjiwa-mukhlisin/
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Pendidikan Moral Punakawan 

Punakawan atau keempat tokoh komedi pewayangan 

ternyata bukanlah toko asli dalam cerita pewayangan kuno. 

Dalam kitab Ramayana maupun Mahabharata, tokoh Semar, 

Gareng, Petruk, dan Bagong sama sekali tidak dikenal. 

Keempat tokoh itu merupakan rekaan Sunan Kalijaga untuk 

mengubah pertunjukan wayang sehingga berisikan dakwah. 

Tidak sekadar hiburan melainkan berisi syiar Islam. 

Unsur islami sebenarnya sangat kental dalam karakter 

Punakawan. Para wali membuat lakon-lakon tersebut untuk 

menyebarkan syiar-syiar Islam dengan cara alkulturasi, 

sehingga pesan-pesan dalam agama Islam dapat sampai ke 

masyarakat Jawa yang pada masa itu masih menganut Hindu-

Budha dan animisme. 

Selain sebagai penasihat, Punakawan juga berperan 

sebagai pengasuh atau penghibur. Bahkan sering menjadi 

seorang kritikus sosial selain melontarkan komedi-komedi 

dalam cerita pewayangan.  

 

Baca Selengkapnya di 

https://www.daaruttauhiid.org/pendidikan-moral-

punakawan/   

https://www.daaruttauhiid.org/pendidikan-moral-punakawan/
https://www.daaruttauhiid.org/pendidikan-moral-punakawan/
https://www.daaruttauhiid.org/pendidikan-moral-punakawan/
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Ikhtiar 

Membersihkan 

Hidung 

@aagym: Semoga video ini 

bermanfaat ya Sahabatku.. 

Bagian dari ikhtiar, menjaga 

kebersihan hidung. 

Penyempurnaan agar 

terhindar dari virus Covid 

dan penyakit lainnya. 

 

Baca Selengkapnya di 

https://www.instagram.com/p/CJqt18aBf5V/  

 

Akhlak Yang Buruk 
Akhlak buruk berpuncak dari hati 

yang dipenuhi dengan sifat-sifat 

mazmummah.  

Sifat-sifat mazmummah adalah 

kotoran-kotoran hati. 

 

Baca Selengkapnya di  

https://www.instagram.com/p/CJtI4oVBp5F/  

https://www.instagram.com/p/CJqt18aBf5V/
https://www.instagram.com/p/CJtI4oVBp5F/
https://www.instagram.com/p/CJqt18aBf5V/
https://www.instagram.com/p/CJtI4oVBp5F/
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Mengikat 

ilmu 
Syaikh Muhammad bin 

Shalih Al ‘Utsaimin 

rahimahullah berkata, 

“Seorang penuntut ilmu 

harus semangat dalam 

mengingat-ingat dan 

menghafalkan apa yang telah ia pelajari, baik dengan hafalan 

di dalam dada ataupun dengan menuliskannya. Sesungguhnya 

manusia adalah tempatnya lupa, maka jika dia tidak 

bersemangat untuk mengulang dan mereview pelajaran yang 

telah didapatkan, maka ilmu yang telah diraih bisa hilang sia-

sia atau dia lupakan”  

(Kitaabul ‘Ilmi hal. 62)  

 

Baca Selengkapnya di 

https://www.instagram.com/p/CJsBScihi2j/  

https://www.instagram.com/p/CJsBScihi2j/
https://www.instagram.com/p/CJsBScihi2j/
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Bahaya Kemunafikkan Orang munafik itu 

jika berbicara maka ia berdusta, jika ia berjanji maka ingkar 

dan jika ia diberi amanah ia khianat. Mari dibaca microblog 

tentang bahanya munafik sahabat. Semoga Allah menjaga kita 

dari penyakit yang berbahaya ini.  

 

Baca Selengkapnya di 

https://www.instagram.com/p/CJs3B5hhBEl/  

 

Berita Duka 
Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun 

Telah berpulang ke rahmatullah, 

Bapak Adwar Adam (ayahanda 

dari Bu Khairati/Kepala PKBM 

Daarut Tauhiid), pada hari ini 

(Rabu, 6 Januari 2021, pk 13.55 

WIB). 

 

Baca Selengkapnya di 

https://www.instagram.com/p/CJstrYJB2Xi/  

https://www.instagram.com/p/CJs3B5hhBEl/
https://www.instagram.com/p/CJstrYJB2Xi/
https://www.instagram.com/p/CJs3B5hhBEl/
https://www.instagram.com/p/CJs3B5hhBEl/
https://www.instagram.com/p/CJs3B5hhBEl/
https://www.instagram.com/p/CJs3B5hhBEl/
https://www.instagram.com/p/CJs3B5hhBEl/
https://www.instagram.com/p/CJstrYJB2Xi/
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 Diperpanjang, Penutupan Sementara Masjid 

dan Area Sekitar Daarut Tauhiid 

Yayasan Daarut Tauhiid (DT) memperpanjang masa 

penutupan Masjid DT setelah sepekan sebelumnya semua 

aktivitas ibadah bagi para jamaah ditiadakan. Penutupan ini 

dimulai dari Kamis (7/1) sampai dengan Kamis (14/1) pekan 

berikutnya. Area penutupan pun diperluas, yakni meliputi 

kawasan publik sekitar masjid yakni SMM Swalayan dan 

pertokoan di sekitar DT. Semua aktivitas publik dan layanan 

jamaah akan dihentikan sementara.  

 

Baca Selengkapnya di 

https://www.daaruttauhiid.org/diperpanjang-penutupan-

sementara-masjid-dan-area-sekitar-daarut-tauhiid/     
  

https://www.daaruttauhiid.org/diperpanjang-penutupan-sementara-masjid-dan-area-sekitar-daarut-tauhiid/
https://www.daaruttauhiid.org/diperpanjang-penutupan-sementara-masjid-dan-area-sekitar-daarut-tauhiid/
https://www.daaruttauhiid.org/diperpanjang-penutupan-sementara-masjid-dan-area-sekitar-daarut-tauhiid/
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 Dari Palestina, Doa untuk 

Kesembuhan Aa Gym  
 Semenjak positif Covid-19, Pemimpin Pondok 

Pesantren Daarut Tauhiid (DT) KH. Abdullah Gymnastiar 

banyak memperoleh doa dan semangat untuk 

kesembuhannya. Dukungan tersebut terlihat dari akun 

Instagram Aa Gym dan Daarut Tauhiid. Sejumlah tokoh 

masyarakat mendoakan kesembuhannya. 

 Salah satumya adalah mantan Wakil Sekretaris Jenderal 

Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH. Tengku Zulkarnain. 

Melalui instagram pribadinya, ia mengungkapkan dukungan. 

“Semoga Aa sembuh sedia kala. Kami sayang Aa. Al Fatihah, 

amin. Tetap semangat Aa,” tulis Tengku Zulkarnain, Senin 
(4/1). 

 Selain itu, ada juga Rizal yang merupakan vokalis dari 

Band Armada menulis komentar serupa. Tulisannya ini berisi 

dukungan untuk Aa Gym agar sembuh seperti sedia kala. 

 

Baca Selengkapnya di 

https://www.daaruttauhiid.org/dari-palestina-doa-untuk-

kesembuhan-aa-gym/   

https://www.daaruttauhiid.org/dari-palestina-doa-untuk-kesembuhan-aa-gym/
https://www.daaruttauhiid.org/dari-palestina-doa-untuk-kesembuhan-aa-gym/
https://www.daaruttauhiid.org/dari-palestina-doa-untuk-kesembuhan-aa-gym/
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Islam dan Produktivitas 
Islam tidak hanya mengajarkan mengenai ibadah vertikal 

semata. Melainkan juga ibadah dan perbuatan kebajikan 

lainnya sesama manusia, termasuk mengenai anjuran bekerja. 

Seperti dalam sebuah hadis Rasulullah saw pernah bersabda, 

“Jika kiamat telah mulai terjadi sedang di tangan salah 

seorang di antara kalian ada sebuah biji (benih tanaman), 

maka jika dia sempat menanamnya menjelang kiamat itu, 

hendaklah dia menanamnya.” (HR. Ahmad). 
Sebuah ajaran tentang produktivitas yang amat agung. Jika 

kita tahu bahwa besok tidak ada lagi harapan hidup atau 

kehidupan akan berakhir sama sekali, Islam mengajarkan 

bahwa kita tetap harus menanam apa yang kita punya. Tetap 

produktif dalam berkarya. 

Sangat indah yang Islam ajarkan. Inilah karakter yang 

seharusnya terbangun dalam diri setiap umat Islam. Rajin-

rajinlah memproduksi sesuatu entah apa pun itu produknya. 

Entah apa pun itu karyanya yang penting bermanfaat bagi 

orang banyak.  

 

Baca Selengkapnya di  

https://www.daaruttauhiid.org/islam-dan-produktivitas/  

https://www.daaruttauhiid.org/islam-dan-produktivitas/
https://www.daaruttauhiid.org/islam-dan-produktivitas/
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 Jujur Itu Mudah 
Rasulullah shalallahu ‘alaihi wassalam bersabda, 

“Hendaklah kalian jujur karena kejujuran itu menunjukkan 
kepada kebaikan. Dan kebaikan menunjukkan jalan menuju 

surga.” (HR. Bukhari). 
Saudaraku, kejujuran adalah kunci penting yang sangat 

efektif dalam membangun kepercayaan. Begitu pula 

sebaliknya ketidakjujuran adalah faktor utama yang dapat 

menghancurkan kredibilitas seseorang. Merugilah orang yang 

terbiasa tidak jujur karena kepercayaan amatlah mahal 

harganya. 

Satu kali saja seseorang tidak jujur apalagi hingga bersifat 

khianat, maka lambat laun dunia akan terasa amat sempit 

baginya. Karena tidak ada orang yang mau bekerja sama 

dengannya. Akan sulit membangun kepercayaan kembali. 

 

Baca Selengkapnya di 

https://www.daaruttauhiid.org/jujur-itu-mudah/  

 

https://www.daaruttauhiid.org/jujur-itu-mudah/
https://www.daaruttauhiid.org/jujur-itu-mudah/
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Menjaga Kepercayaan 
Saudaraku, ketika membaca Sirah Nabawi kita akan tahu 

bahwa Nabi Muhammad shalallahu ‘alaihi wassalam sudah 
lama populer di tengah masyarakat Kota Mekah. Bahkan jauh 

sebelum diangkat menjadi rasul Allah. Beliau mahsyur 

dikenal dengan julukan al-Amin, yakni orang yang sangat 

tepercaya. Gelar ini baik sebelum maupun sesudah beliau 

tiada, tidak pernah ada lagi ada orang yang menyandangnya. 

Sungguh besar pengaruh sebuah kepercayaan. Ia amat 

penting untuk kesuksesan hidup di dunia maupun di akhirat 

bagi seorang muslim. Kepercayaan jauh melampaui 

kedudukan harta, jabatan, atau kebendaan lainnya. 

Ketika kepercayaan dikhianati kemudian sirna di hati 

seseorang, maka akan sulit untuk utuh kembali. Kendati 

dengan berjuta janji atau membayar denda sebanyak apa pun. 

Demikian besarnya arti sebuah kepercayaan. 

 

Baca Selengkapnya di 

https://www.daaruttauhiid.org/25536-2/   

 

https://www.daaruttauhiid.org/25536-2/
https://www.daaruttauhiid.org/25536-2/
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 PRESS RELEASE 
   Penutupan Sementara 

Masjid dan Area Sekitar Daarut 

Tauhiid Bandung. 

Informasi terkait perpanjangan 

masa penutupan dikawasan 

Publik sekitar Masjid yakni 

SMM Swalayan dan pertokoan 

di sekitar area Daarut Tauhiid. 

Semua aktivitas publik dan layanan jamaah akan 

dihentikan sementara terhitung tanggal 7 Januari sampai 14 

Januari 2021. 

Kami senantiasa menghimbau bagi para jamaah dan 

masyarakat agar selalu disiplin menerapkan protokol 

kesehatan, yakni 3M (memakai masker, menjaga jarak, dan 

mencuci tangan). 

Selain protokol kesehatan, dihimbau pula menerapkan 

protokol doa dan sedekah. Semoga semua ikhtiar ini diridhai 

Allah Swt. 

 

Jazaakumullah khairan katsiro.  

Baca Selengkapnya di  

https://www.instagram.com/p/CJu_kmuBFbC/   

https://www.instagram.com/p/CJu_kmuBFbC/
https://www.instagram.com/p/CJu_kmuBFbC/
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RESOLUSI 2021 MAHIR 

BERBAHASA INGGRIS 
Teknologi telah membuat banyak hal menjadi lebih mudah 

untuk dilakukan termasuk dalam belajar bahasa Inggris. 

Tapi terkadang disadari atau tidak teknologi telah 

menjadikan kita mahluk yang individualis dan lupa akan 

peran sosial yang kita miliki 

DT English menawarkan satu teknologi berbentuk 

platform untuk mempermudah belajar bahasa Inggris yang 

lebih efektif dan efisien dengan tetap mempertahankan fungsi 

sosial. Belajar bahasa inggris kapanpun dan dimanapun, dengan 

perpaduan online & offline class . Ayo investasi kan segera diri 

kalian untuk mahir berbahasa inggris bersama DT ENGLISH 

 

Baca Selengkapnya di 

https://www.instagram.com/p/CJvEhGIhx6I/  

https://www.instagram.com/p/CJvEhGIhx6I/
https://www.instagram.com/p/CJvEhGIhx6I/
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BERFIKIR KREATIF ?  

SIAPA TAKUT ?  
Kreatif adalah sifat khas yang perlu dimiliki seorang muslim. 

Belajar hal yang baru, menemukan hal yang baru dan melakukan 

hal yang baru. Karena hidup dizaman ini, menuntut kita untuk 

terus berinovasi dan berkreasi agar tidak tertinggal oleh zaman. 

 

Baca Selengkapnya di  

https://www.instagram.com/p/CJvNn0ch-YJ/  

 

 

https://www.instagram.com/p/CJvNn0ch-YJ/
https://www.instagram.com/p/CJvNn0ch-YJ/
https://www.instagram.com/p/CJvNn0ch-YJ/
https://www.instagram.com/p/CJvNn0ch-YJ/
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Mencari haram atau 

halal ? 
Ada yang pernah mengungkapkan, 

“Halal tak pernah mudah...ia selalu 

sulit tetapi banyak berkah di 

dalamnya. Semoga Allah memberi 

kita rezeki halal dan bersabar untuk 

itu. Aamiin.” (Anonim) 

Belakangan ini terdengar ada orang yang berseloroh, “Mencari 

yang haram saja sulit, apalagi yang halal.” Seakan membenarkan 

sabda Rasulullah ملسو هيلع هللا ىلص bahwa, “Akan datang pada manusia suatu saat 

dimana seseorang tidak peduli dari mana hartanya didapat, apakah 

dari yang halal atau yang haram.” ‘ 

(HR. Ahmad & Al-Bukhari) 

Bila keyakinan kita kuat kepada Allah, kemudian sekuat tenaga 

menjaga semua prosesi muamalah (bekerja, berdagang, kontrak 

bisnis, dll) dalam bingkai halal dan ridha Allah, InsyaAllah 

jaminannya sebagaimana Rasulullah ملسو هيلع هللا ىلص bersabda, “Barangsiapa 

yang obsesinya adalah akhirat, tujuannya akhirat, niatnya akhirat, 

cita-citanya akhirat maka dia mendapatkan tiga perkara, (pertama), 

Allah menjadikan kecukupan ….. 

 

Baca Selengkapnya di  

https://www.instagram.com/p/CJu0PDahKzk/  

https://www.instagram.com/p/CJu0PDahKzk/
https://www.instagram.com/p/CJu0PDahKzk/
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RESOLUSI 

2020 
Catat Tanggalnya! 

ِحيْ  ْحٰمِن الرَّ مِ بِْسِم هللاِ الرَّ  

Alhamdulillah, Pesantren Daarut Tauhiid kembali 

menyelenggarakan Kajian Awal Tahun!! 

Luangkan waktu sahabat, untuk Resolusi 2021: “Tangguh 
bersama Masjid, Dekat dengan Al Quran” 

Bersama narasumber: 

Ustadz Lukmanulhakim 

 

✅ Pendiri dan pengasuh Pondok Modern Munzalan Mubarakan 

Ashabul Yamin di Kubu Raya Kalimantan Barat. 

✅ Pimpinan Masjid Kapal Munzalan. 

✅ Inisiator Gerakan Sedekah Akbar Indonesia dan Gerakan 

Infaq Beras. 

✅ Da'i muda nasional pengisi pengajian, seminar dan 

penceramah di stasiun televisi nasional, salah satunya program 

“Damai Indonesiaku” 

 

Baca Selengkapnya di 

https://www.instagram.com/p/CJu51IuBOuh/  

https://www.instagram.com/p/CJu51IuBOuh/
https://www.instagram.com/p/CJu51IuBOuh/
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Satguna Dampingi Dinkes Kota Bandung 

Cegah Covid-19 di Lingkungan DT 

Dinas Kesehatan Kota Bandung didampingi tim Satguna 

Daarut Tauhiid (DT) Peduli melakukan pelacakan kontak atau 

tracing penyebaran Covid-19 pada Sabtu (2/1). Kegiatan ini 

dilakukan sebagai upaya pencegahan penyebaran Covid-19 di 

Lingkungan DT. Dome Central 5 Ponpes DT dipilih sebagai 

tempat diadakannya tes swab massal untuk orang-orang yang 

beraktivitas di lingkungan DT.  

 

Baca Selengkapnya di 

https://www.daaruttauhiid.org/satguna-dampingi-dinkes-

kota-bandung-cegah-penyebaran-covid-19-di-lingkungan-dt/    

https://www.daaruttauhiid.org/satguna-dampingi-dinkes-kota-bandung-cegah-penyebaran-covid-19-di-lingkungan-dt/
https://www.daaruttauhiid.org/satguna-dampingi-dinkes-kota-bandung-cegah-penyebaran-covid-19-di-lingkungan-dt/
https://www.daaruttauhiid.org/satguna-dampingi-dinkes-kota-bandung-cegah-penyebaran-covid-19-di-lingkungan-dt/
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Bantu Warga 

Tanjungpinang 

yang Terdampak 

Banjir  

Beberapa waktu yang lalu, hujan terus mengguyur Batam dan 

sekitarnya. Sudah dua hari hujan tak berhenti, mulai Jumat 

(1/1) sampai Sabtu (2/1) malam. Intensitas hujan yang tinggi 

ini membuat membuat Kota Tanjungpinang terendam banjir. 

Banjir disertai pasangnya air laut yang tinggi membuat 

sebagian Kota Tanjungpinang mengalami banjir yang parah. 

Akibatnya banyak warga yang sementara ini mengungsi 

karena rumah mereka terendam banjir. Lokasi yang 

terdampak banjir berada di KM 12 di sekitar Bandara Raja Ali 

Haji yang tergenang hingga 50 cm, perumahan Puspandari 

Asri Kelurahan Batu 9 Kecamatan Tanjung Pinang Timur 

juga terendam hingga sedalam 1 m-1,5 m di dalam 

perumahan. Pun di daerah Kampung Bangunsari Jalan Adi 

Sucipto 33 KK rumah terendam  air bercampur lumpur. 

 

Baca Selengkapnya di 

https://www.daaruttauhiid.org/bantu-warga-tanjungpinang-

yang-terdampak-banjir/   

 

https://www.daaruttauhiid.org/bantu-warga-tanjungpinang-yang-terdampak-banjir/
https://www.daaruttauhiid.org/bantu-warga-tanjungpinang-yang-terdampak-banjir/
https://www.daaruttauhiid.org/bantu-warga-tanjungpinang-yang-terdampak-banjir/
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Generasi Milenial, Generasi 

Teknologi  
Daarut Tauhiid adalah lembaga dakwah dan pendidikan 

yang berupaya terdepan dalam kemajuan teknologi, terutama 

kemajuan teknologi dan inovasi yang berasal dari para 

generasi milenial. Untuk itu, selain melahirkan generasi 

berakhlakul karimah, Daarut Tauhiid pun bertekad 

membentuk generasi milenial yang tak sekadar penikmat 

teknologi. 

Ada pun istilah generasi milennial bermula dari dua pakar 

sejarah dan penulis Amerika, William Strauss dan Neil Howe. 

Istilah tersebut mereka tulis ke dalam beberapa bukunya. 

Millennial generation atau sering disebut generasi Y sering 

juga diistilah sebagai generation me atau echo boomers. 

 

Baca Selengkapnya di 

https://www.daaruttauhiid.org/generasi-milenial-generasi-

teknologi/   

https://www.daaruttauhiid.org/generasi-milenial-generasi-teknologi/
https://www.daaruttauhiid.org/generasi-milenial-generasi-teknologi/
https://www.daaruttauhiid.org/generasi-milenial-generasi-teknologi/
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Itqan dalam Bekerja  
Saudaraku, untuk membangun kepercayaan, hal yang tak 

kalah penting adalah kecakapan kita. Kecakapan dalam 

melaksanakan amanah dan tugas. Kendati sangat dikenal dan 

teruji kejujurannya namun kalau melaksanakan tugas sering 

lalai, maka hal ini pun akan merontokkan kepercayaan. 

Secara sadar kita harus selalu belajar, melatih diri, 

mengembangkan kemampuan, wawasan serta keterampilan, 

sehingga kita senantiasa memiliki kesiapan yang memadai 

untuk melaksanakan tugas. Karena kecakapan itu memang 

perlu ditingkatkan dari hari ke hari. 

Biasakan membuat perencanaan yang baik. Persiapan yang 

matang. Gagal dalam merencanakan sama saja dengan 

merencanakan kegagalan. Selalu cek and recheck. Tak boleh 

kita melakukan sesuatu tanpa cek ulang.  

 

Baca Selengkapnya di 

https://www.daaruttauhiid.org/itqan-dalam-bekerja/  

 

https://www.daaruttauhiid.org/itqan-dalam-bekerja/
https://www.daaruttauhiid.org/itqan-dalam-bekerja/
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Eco Fish Daarut 

Tauhiid 

Sahabat, Eco Fish Daarut Tauhiid adalah pembudidayaan 

ikan yang memiliki kualitas yang baik, higienis, dan berkah. 

Kenapa berkah? karena Eco Fish merupakan salah satu 

pemberdayaan yang dilakukan untuk memakmurkan tanah 

wakaf. Allah memberikan banyak sekali keutamaan untuk 

para pemakmur tanah wakaf. Eco Fish memiliki banyak 

kelebihan yaitu, menggunakan air sumur untuk menjadi 

fasilitas budidaya ikan lele dan menggunakan pakan yang 

sehat, tidak menggunakan ayam tiren sebagai pakannya.  

 

Baca Selengkapnya di 

https://www.instagram.com/p/CJxobgvhpad/  

https://www.instagram.com/p/CJxobgvhpad/
https://www.instagram.com/p/CJxobgvhpad/
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 Pemuda 

Juang di Era 

Kekinian 
 

"Pemuda di setiap ummat adalah 

tulang punggung yang 

membentuk komponen 

pergerakkan. Karena mereka memiliki kekuatan yang 

produktif dan kontribusi (peran) yang terus menerus. Dan 

pada umumnya, tidaklah suatu ummat akan runtuh, karena 

masih ada pundak para pemuda yang membara.  

Musuh Musuh islam telah mengetahui fakta ini. Mereka 

pun berusaha merintangi jalan para pemuda islam, mengubah 

pandangan hidup mereka, baik dengan memisahkan mereka 

dari agama, menciptakan jurang antara mereka dengan ulama 

dan norma-norma baik di masyarakat. Mereka memberikan 

label buruk terhadap ulama sehingga pemua menjauh, 

menggambarkan mereka dengan sifat dan karakter yang 

buruk, menjatuhkan reputasi para ulama yang dicintai 

masyarakat atau memprovokasi penguasa untuk bersebrangan 

dengan mereka." 

(Fatwa Syaikh Ibnu Baaz)  

 

Baca Selengkapnya di 

https://www.instagram.com/p/CJxIaGyhpS0/   

 

https://www.instagram.com/p/CJxIaGyhpS0/
https://www.instagram.com/p/CJxIaGyhpS0/
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10 Nasihat Kepada Para Pemuda 

Islam 
Pemuda di setiap ummat adalah tulang punggung yang 

membentuk komponen pergerakkan. Karena mereka memiliki 

kekuatan yang produktif dan kontribusi (peran) yang terus 

menerus. 

 

Dan pada umumnya, tidaklah suatu ummat akan runtuh, 

karena masih ada pundak para pemuda yang membara. 

(Fatwa Syaikh Ibnu Baaz) 

 

Mari disimak Microblog Daarut Tauhiidnya sahabat. 

Semoga Bermanfaat sahabat 

 

Baca Selengkapnya di 

https://www.instagram.com/p/CJyAB0thJyN/  

  

https://www.instagram.com/p/CJyAB0thJyN/
https://www.instagram.com/p/CJyAB0thJyN/
https://www.instagram.com/p/CJyAB0thJyN/
https://www.instagram.com/p/CJyAB0thJyN/
https://www.instagram.com/p/CJyAB0thJyN/
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https://www.youtube.com/channel/UCqaEjKR2Vt0aa5EKDi1FSJw
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5 KONSEP KEUNTUNGAN 

DALAM BISNIS 

#Pelajaranadabadab #KelasAaGym #EksperimenAaGym  

#AaGymmoving  #TouringSilaturahimtaklim 

 

Rasulullah adalah seorang pedangan sukses, yang tidak 

hanya menguntungkan finansial saja tetapi juga 

menguntungkan nama baik, relasi dan jadi pondasi dalam 

dakwah 

 

Ingin bisnisnya selalu untung seperti Rasulullah? 

silahkan simak yaa berikut 5 konsep untung dalam bisnis 

 

Simak Video Selengkapnya di  

https://www.youtube.com/watch?v=LKCQ1AYD6lA  

 

https://www.youtube.com/watch?v=LKCQ1AYD6lA
https://www.youtube.com/watch?v=LKCQ1AYD6lA
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PENYEBAB HATI GELISAH 

DAN SENGSARA  

#Kutil #KelasAaGym  #Pelajaranadabadab  

#EksperimenAaGym  #AaGymmoving  

#TouringSilaturahimtaklim 

 

Sahabat sering merasa gelisah? Dan merasa bahwa diri ini 

yang paling sengsara? Mungkin inilah penyebabnya 

 

Silahkan simak yaaa 

Semoga jadi jalan hikmah dan manfaat 

Simak Video Selengkapnya di  

https://www.youtube.com/watch?v=CWJpufa4SG0&feature

=youtu.be  

https://www.youtube.com/watch?v=CWJpufa4SG0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=CWJpufa4SG0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=CWJpufa4SG0&feature=youtu.be
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https://www.daaruttauhiid.org/

