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Ciri Pribadi Dewasa 

 Saudaraku, cukuplah kita menjadi orang yang diridai 

Allah. Tambah umur tapi tidak identik tambah dewasa. 

Tambah umur tidak perlu keterampilan apa-apa dan menjadi 

tua dengan sendirinya, tapi menjadi matang dan dewasa ini 

perlu mujahadah, perlu perjuangan. Mari kita terjemahkan 

mengenai kata dewasa. Artinya punya kemampuan diam aktif. 

Karena diam ada macamnya. Ada yang diam bodoh, dia tidak 

mengerti apa-apa makanya diam. Ada diam marah  

 

Baca Selengkapnya di 

https://www.daaruttauhiid.org/ciri-pribadi-dewasa/   

 

https://www.daaruttauhiid.org/ciri-pribadi-dewasa/
https://www.daaruttauhiid.org/ciri-pribadi-dewasa/
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Ujaran Kebencian terhadap Ulama 

Bangsa Indonesia saat ini menghadapi berbagai 

permasalahan pendidikan dan moral. Bagi umat Islam 

semakin terasa bahwa kemerosotan akhlak dan hilangnya 

adab memanglah kian marak terlihat. The Loss of Adab atau 

hilangnya adab inilah yang seperti diungkapkan Prof. Syed M. 

Naquib al-Attas menjadi salah satu pangkal kemunduran 

peradaban Islam di dunia. Karena dalam konsep pendidikan 

Islam, adab merupakan bagian terikat yang tidak terpisahkan 

darinya. 

 

Hilangnya Adab 

Secara khusus hilangnya adab ini disertai dengan maraknya 

ujaran kebencian, penghinaan, dan rasa tidak hormat terhadap 

para pewaris risalah yakni ulama. 

 

Baca Selengkapnya di 

https://www.daaruttauhiid.org/ujaran-kebencian-terhadap-

ulama/        

https://www.daaruttauhiid.org/ujaran-kebencian-terhadap-ulama/
https://www.daaruttauhiid.org/ujaran-kebencian-terhadap-ulama/
https://www.daaruttauhiid.org/ujaran-kebencian-terhadap-ulama/
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Adakan PPKKS, Upaya SMK DTBS 

Upgrade Kualitas Kepala Sekolah 

 Mengawali Februari, SMK Daarut Tauhiid Boarding 

School (DTBS) melaksanakan Penilaian Prestasi Kerja 

Kepala Sekolah (PPKKS). Penilaian berdasarkan kinerja 

kepala sekolah dalam waktu satu tahun terakhir. Penilaian 

dilakukan oleh pengawas sekolah dari Kantor Cabang Dinas 

(KCD) Wilayah 7 Provinsi Jawa Barat Dr. Iwa Koswara. 

Bertempat di Gedung SMK DTBS Putri, Kompleks Pesantren 

DT Gegerkalong Girang, Rabu (3/2). 

Kepala Sekolah SMK DTBS Abdul Rojak mengatakan, 

dari penilaian ini ia selaku kepala sekolah dapat mengetahui 

apa saja yang telah dicapai dari pandangan pengawas sekolah. 

“Setiap saat memang kita harus mengevaluasi diri. Dan 
saya merasa harus mengetahui apa saja yang belum dilakukan 

selama ini. Apalagi saat penilaian itu, saya tidak mengetahui 

indikator apa saja yang ditanyakan pengawas,” ujar Rojak. 
 

Baca Selengkapnya di 

https://www.daaruttauhiid.org/adakan-ppkks-upaya-smk-

dtbs-upgrade-kualitas-kepala-sekolah/         

 

https://www.daaruttauhiid.org/adakan-ppkks-upaya-smk-dtbs-upgrade-kualitas-kepala-sekolah/
https://www.daaruttauhiid.org/adakan-ppkks-upaya-smk-dtbs-upgrade-kualitas-kepala-sekolah/
https://www.daaruttauhiid.org/adakan-ppkks-upaya-smk-dtbs-upgrade-kualitas-kepala-sekolah/


 

 

  
                      EDISI KETIGA BULAN FEBRUARI   | 4 

Berkat Wakaf, Kini Adzkia 

Punya Ruang Kelas Baru 

Lembaga Aset dan Wakaf Yayasan Daarut Tauhiid (DT) 

mulai melaksanakan pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) 

di Adzkia Islamic School. Pembangunan yang menghabiskan 

dana 2,3 miliar ini, diperkirakan selesai dalam waktu kurang 

lebih empat bulan. 

“Alhamdulillah saat ini progres pembangunan untuk tahap 
I sudah mencapai 54,1% dan sekarang sedang tahap 

pengecoran kolom lantai dua serta Dinding Penahan Tanah 

(DPT),” ujar Ketua Pembangunan Masjid dan RKB Pesantren 

DTSerua Lukman Hakim, Kamis (11/2). 

Menurut Lukman, gedung yang dibangun ini nantinya 

diperuntukkan sebagai ruang kelas baru bagi siswa-siswi SMP 

dan SMA Adzkia. 

  

Baca Selengkapnya di 

https://www.daaruttauhiid.org/berkat-wakaf-kini-adzkia-

punya-ruang-kelas-baru/      

https://www.daaruttauhiid.org/berkat-wakaf-kini-adzkia-punya-ruang-kelas-baru/
https://www.daaruttauhiid.org/berkat-wakaf-kini-adzkia-punya-ruang-kelas-baru/
https://www.daaruttauhiid.org/berkat-wakaf-kini-adzkia-punya-ruang-kelas-baru/
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Tingkatkan Kompetensi, STAI DT 

Ikuti Pelatihan Audit Mutu 

Internal 

 Selama tiga hari, mulai dari Ahad (7/2) s/d Selasa (9/2), 

Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Daarut Tauhiid (DT) 

mengikuti Pelatihan Audit Mutu Internal (AMI) Perguruan 

Tinggi Tahun 2021 secara daring. Kegiatan yang dibuka 

langsung oleh Direktur DIKTIS Kemenag Suyitno dan 

didampingi Ketua STAIMAS Wonogiri Tri Gunawan H, 

diikuti 45 orang dari berbagai kampus se-Indonesia 

Pelatihan AMI diadakan oleh Lembaga Penjamin Mutu 

STAIMAS Wonogiri bersama Q-forum Penjamin Mutu 

PTKIN.  

 

Baca Selengkapnya di 

https://www.daaruttauhiid.org/tingkatkan-kompetensi-stai-

dt-ikuti-pelatihan-audit-mutu-internal/        

https://www.daaruttauhiid.org/tingkatkan-kompetensi-stai-dt-ikuti-pelatihan-audit-mutu-internal/
https://www.daaruttauhiid.org/tingkatkan-kompetensi-stai-dt-ikuti-pelatihan-audit-mutu-internal/
https://www.daaruttauhiid.org/tingkatkan-kompetensi-stai-dt-ikuti-pelatihan-audit-mutu-internal/


 

 

  
                      EDISI KETIGA BULAN FEBRUARI   | 6 

Inspirasi Pendidikan: Bahas Program Santri 

Keren PG & TK DT 

Inspirasi Pendidikan merupakan program pekanan dari 

Direktorat Pendidikan (Dirdik) untuk memperkenalkan 

berbagai program satuan pendidikan dari tingkat TK sampai 

SMA/SMK selama kegiatan belajar di rumah. Program ini 

bekerja sama dengan MQTV. 

Kamis (4/2) sore, PG & TK Daarut Tauhiid (DT) 

berkesempatan mengisi Inspirasi Pendidikan dengan 

mengambil tema Program Santri Keren Masa Pandemik PG & 

TK Daarut Tauhiid. Kegiatan yang dilakukan secara live di 

channel MQTV serta streaming YouTube PGTKDT itu, 

menghadirkan Kepala Sekolah PG & TK DT Ade Karwati, 

serta Waka Kurikulum dan Siswa Risti Rahmawati. 

Sebelum bincang-bincang dimulai, ada penayangan video 

Program Santri Keren yang telah berlangsung. Program ini 

merupakan salah satu akselerasi dari Program BDR (Belajar 

Dari Rumah) PG & TK DT. 

 

Baca Selengkapnya di 

https://www.daaruttauhiid.org/inspirasi-pendidikan-bahas-

program-santri-keren-pg-tk-dt/   

https://www.daaruttauhiid.org/inspirasi-pendidikan-bahas-program-santri-keren-pg-tk-dt/
https://www.daaruttauhiid.org/inspirasi-pendidikan-bahas-program-santri-keren-pg-tk-dt/
https://www.daaruttauhiid.org/inspirasi-pendidikan-bahas-program-santri-keren-pg-tk-dt/


 

 

  
                      EDISI KETIGA BULAN FEBRUARI   | 7 

    

Permasalahan Terjadi Atas Izin Allah 

  

www.daaruttauhiid.org 

 

Permasalahan Terjadi Atas Izin Allah 

 

Sahabat, yuk kita lihat Video Chat Art dari Gurunda kita Aa 

Gym. Kali ini membahas mengenai "Permasalahan terjadi 

atas Izin Allah".  

 

Masalah apapun yang kita hadapi, harus membuat kita dekat 

dengan Allah. Karena masalah itu terjadi atas izin Allah.  

 

Jangan lupa tonton sampai selesai, sahabat...  

 

Baca Selengkapnya di 

https://www.youtube.com/watch?v=rr2sMoPXS-0    

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rr2sMoPXS-0
https://www.youtube.com/watch?v=rr2sMoPXS-0
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Bersama Kita Bangkit Pulihkan Indonesia" 

LIVE TV One 

Baca Selengkapnya Di 

https://www.youtube.com/watch?v=mub9dVbai0Q     

 

 

UMMAT MULIA 

Umar bin Khattab mengatakan, 

Kita adalah kaum yang Allah muliakan dengan Islam, kapan 

saja kita mencari kemuliaan dengan selainnya, Allah akan 

hinakan kita. 

-Ihya Ulumuddin  

 

Baca Selengkapnya Di 

https://www.instagram.com/p/CLTscOsh63a/    

https://www.youtube.com/watch?v=mub9dVbai0Q
https://www.instagram.com/p/CLTscOsh63a/
https://www.youtube.com/watch?v=mub9dVbai0Q
https://www.instagram.com/p/CLTscOsh63a/
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Menceritakan Nikmat Allah 

 Salah satu kunci syukur yakni menyampaikan atau 

menceritakan nikmat Allah Ta’ala. Dalam bahasa al-Quran 

istilah ini disebut tahaddus binni’mah yang bermakna 
menampakkan atau menceritakan nikmat Allah. Tujuan kita 

menceritakan nikmat Allah ini adalah untuk mengingatkan 

diri kita sendiri pada kekuasaan Allah, sehingga semakin 

yakin bahwa hanya Allah yang memiliki segalanya. Bahwa 

hanya Allah yang Maha Mencukupi rezeki seluruh makhluk-

Nya.  

 

Baca Selengkapnya di 

https://www.daaruttauhiid.org/menceritakan-nikmat-allah/    

 

https://www.daaruttauhiid.org/menceritakan-nikmat-allah/
https://www.daaruttauhiid.org/menceritakan-nikmat-allah/
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Golongan yang Berhak dan 

Terlarang Menerima Zakat 

Zakat adalah salah rukun Islam yang menunjukkan 

keagungan ajaran Islam. Zakat juga menjadi simbol 

bagaimana Islam begitu menaruh perhatian pada distribusi 

kekayaan. Orang yang berhak mendapatkan zakat telah diatur 

ketentuannya dalam Islam. Hal ini seperti difirmankan oleh 

Allah Ta’ala dalam Surah at-Taubah [9] ayat 60: 

 

َوفِى   قُلُْوبُُهْم  َواْلُمَؤلَّفَِة  َعلَْيَها  َواْلعَاِمِلْيَن  َواْلَمٰسِكْيِن  ِلْلفُقََرۤاِء  دَٰقُت  الصَّ اِنََّما   ۞
قَاِب َواْلغَاِرِمْينَ   الر ِ

ُ َعِلْيٌم حَ   ِ َۗوّٰللاه َن ّٰللاه ِ َواْبِن السَّبِْيِل ۗ فَِرْيَضةً ِم  ۶۰ِكْيٌم ﴿التوبة : َوفِْي َسبِْيِل ّٰللاه  

Artinya: “Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-

orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan 

hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, 

untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah 

dan untuk …… 

 

Baca Selengkapnya Di 

https://www.daaruttauhiid.org/golongan-yang-berhak-dan-

terlarang-menerima-zakat/         

https://www.daaruttauhiid.org/golongan-yang-berhak-dan-terlarang-menerima-zakat/
https://www.daaruttauhiid.org/golongan-yang-berhak-dan-terlarang-menerima-zakat/
https://www.daaruttauhiid.org/golongan-yang-berhak-dan-terlarang-menerima-zakat/
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Yayasan DT Jalin Kerja Sama dengan 

Kantor Akuntan Publik 

Daarut Tauhiid (DT) sebagai lembaga dakwah dan 

pendidikan senantiasa meningkatkan profesionalitas dalam 

bekerja melayani umat. Untuk itu, pada Kamis (11/2) di 

Gedung Daarul Hajj Kompleks Pesantren DT, dilakukan 

penandatanganan kerja sama dengan Kantor Akuntan Publik 

Dr. Agus Widarsono. 

Bendahara Yayasan DT Muhammad Iskandar mengatakan 

untuk menghadapi tantangan setiap tahun, maka harus ada 

pengawasan dan audit secara berkala. Menurutnya, hal ini 

dilakukan sebagai langkah antisipasi dan evaluasi atas kinerja 

yang telah dilakukan. 

“Di DT oleh guru kita, Aa Gym mengajarkan agar selalu 
ada evaluasi setiap saat dalam hal apa pun. Ini dilakukan agar 

kesalahan tidak terulang dan segera diperbaiki. Evaluasi dan 

audit ini nantinya menjadi gambaran dalam menghadapi 

2021,” ujar Iskandar. 
 

Baca Selengkapnya di 

https://www.daaruttauhiid.org/yayasan-dt-jalin-kerja-sama-

dengan-kantor-akuntan-publik/          

https://www.daaruttauhiid.org/yayasan-dt-jalin-kerja-sama-dengan-kantor-akuntan-publik/
https://www.daaruttauhiid.org/yayasan-dt-jalin-kerja-sama-dengan-kantor-akuntan-publik/
https://www.daaruttauhiid.org/yayasan-dt-jalin-kerja-sama-dengan-kantor-akuntan-publik/
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Program Sehati 2 DKM DT 

Jakarta Berakhir 

Pada Jumat (12/2), Program Sehati gelombang kedua telah 

selesai dilaksanakan. Setelah berjalan selama dua pekan sejak 

dimulai pada 1 Februari 2021, program ini ditutup dengan 

materi dari Ustaz Syahroni Mardani dengan tema Proses 

Khitbah dan Nikah sesuai Sunnah versus Tradisi. 

Ustaz Syahroni menyampaikan fenomena yang biasa 

terjadi di masyarakat Indonesia dalam menyambut 

pernikahan. Karena beragamnya budaya bangsa sehingga 

setiap budaya memiliki tradisi dalam pernikahan. Namun 

tidak semua tradisi tersebut sesuai dengan ajaran Islam, 

bahkan terkadang mengandung unsur yang bertentangan 

dengan syariat. 

“Di sinilah diperlukannya ilmu untuk memulai ibadah 
membangun rumah tangga dengan cara yang syar’i agar 

keberkahan dalam menaungi rumah tangga,” ujarnya. 
  

Baca Selengkapnya di 

https://www.daaruttauhiid.org/program-sehati-2-dkm-dt-

jakarta-berakhir/       

https://www.daaruttauhiid.org/program-sehati-2-dkm-dt-jakarta-berakhir/
https://www.daaruttauhiid.org/program-sehati-2-dkm-dt-jakarta-berakhir/
https://www.daaruttauhiid.org/program-sehati-2-dkm-dt-jakarta-berakhir/
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Pendidikan Dalam Islam Part 2 

www.daaruttauhiid.org 

Pendidikan Dalam Islam Part 2 

Sahabat, tanpa ilmu kita akan bingung, dengan ilmu kita 

lebih bisa memberikan kebermanfaatan sebanyak-banyaknya, 

jadi tidak ada istilahnya, buat apa menuntut ilmu. 

 

Kali ini kita akan membahas bagaimana pendidikan di 

Daarut Tauhiid, penasarankan...? 

 

Yuk kita simak selengkapnya di part 2 ini bersama Bapak 

Dr. Yunus Zainuddin, M. Pd. Di Ngobrol Bermanfaat..  

 

Baca Selengkapnya di 

https://www.youtube.com/watch?v=wGH16aVlrvM         

https://www.youtube.com/watch?v=wGH16aVlrvM
https://www.youtube.com/watch?v=wGH16aVlrvM
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JELAJAH PESANTREN - Memotret Pesanten 

Daarul Ihsan Rumah Kebaikan 

Sahabat yang baik, mari saksikan JELAJAH PESANTREN 

         Selasa, 16 Februari 2021 

         Pukul 19.30 - 20.30 WIB 

 

    Bersama : 

- H Gatot Kunta Kumara,ST.,MM 

- Ustadz.Saefudin Abdul Fattah S. Pd.I, M.I.Kom - ( Pimpinan 

Pondok Pesantren Daarul Ihsan Cimahi & Bandung ) 

 

   Tema : 

Memotret Pesantren Daarul Ihsan Rumah Kebaikan 

 

Baca Selengkapnya di 

https://www.youtube.com/watch?v=R-hJdR5TC7s     

    

 

https://www.youtube.com/watch?v=R-hJdR5TC7s
https://www.youtube.com/watch?v=R-hJdR5TC7s
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Ketika Saya Takut Memberi 

  

Ketika Saya Takut Memberi 

When i'm worried about giving 

 

Yuk disimak Microblog Daarut Tauhiidnya sahabat. 

let's see at the Daarut Tauhiid Microblog. 

 

Semoga bermanfaat. 

May Useful.  

 

Baca Selengkapnya di 

https://www.instagram.com/p/CLV_nq7B85L/     

 

 

 

https://www.instagram.com/p/CLV_nq7B85L/
https://www.instagram.com/p/CLV_nq7B85L/
https://www.instagram.com/p/CLV_nq7B85L/
https://www.instagram.com/p/CLV_nq7B85L/
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Banyak bicara, banyak salah 

 

Umar bin Khattab Radhiyallahu anhu berkata : 

 

َكثَُرْت ذُنُْوبُهُ، َو َمْن َكثَُرْت ذُنُْوبُهُ َكانَِت  َمْن َكثَُر َكالَُمهُ َكثَُر َسقَُطهُ، َوَمْن َكثَُر َسقَُطهُ  
 النَّاُر أَْولَى بِهِ 
 

"Barangsiapa yang banyak bicara maka akan banyak 

salahnya, dan barangsiapa yang banyak salahnya maka akan 

banyak dosanya, dan barangsiapa yang banyak dosanya maka 

nerakalah yang pantas baginya." 

 

Tazkiyat An-Nafs, 33 

 

Baca Selengkapnya Di 

https://www.instagram.com/p/CLWS1hjBp_Z/      

 

  

https://www.instagram.com/p/CLWS1hjBp_Z/
https://www.instagram.com/p/CLWS1hjBp_Z/
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Berkah Mengajarkan Al-Quran 

 Rasulullah saw bersabda, “Sebaik-baik kalian adalah 

yang mempelajari al-Quran dan mengajarkannya.” (HR. 
Bukhari). 

Jika Rasulullah mengisi setiap waktu dari kehidupannya 

dengan berdakwah, maka semangat ini hendaklah kita 

teladani dan praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena 

sesungguhnya berdakwah bukan hanya tugas para ulama, 

melainkan juga menjadi misi bagi setiap muslim apa pun 

profesinya. Setiap muslim adalah agen dakwah. Sungguh 

indah hidup ini jika setiap orang bisa saling mengingatkan 

dalam kebaikan dan kebenaran.  

 

Baca Selengkapnya di 

https://www.daaruttauhiid.org/berkah-mengajarkan-al-quran/     

https://www.daaruttauhiid.org/berkah-mengajarkan-al-quran/
https://www.daaruttauhiid.org/berkah-mengajarkan-al-quran/
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Tujuh Syarat Harta yang Harus 

Dizakati 

Islam selalu menetapkan standar umum pada setiap 

kewajiban yang dibebankan kepada umatnya. Termasuk 

penetapan harta yang menjadi sumber atau objek zakat. 

Persyaratan harta yang menjadi sumber atau objek zakat 

adalah sebagai berikut. 

Pertama, harta tersebut harus didapatkan dengan cara yang 

baik dan halal. Artinya harta yang haram baik substansi 

bendanya maupun cara mendapatkannya, maka zakatnya akan 

tertolak. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Quran Surah al-

Baqarah [2] ayat 267: 

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah 

sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari 

apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah 

kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal 

kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan 

memicingkan mata (enggan) terhadapnya…. 
 

Baca Selengkapnya Di 

https://www.daaruttauhiid.org/tujuh-syarat-harta-yang-harus-

dizakati/          

https://www.daaruttauhiid.org/tujuh-syarat-harta-yang-harus-dizakati/
https://www.daaruttauhiid.org/tujuh-syarat-harta-yang-harus-dizakati/
https://www.daaruttauhiid.org/tujuh-syarat-harta-yang-harus-dizakati/
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Dimulai, Pra Diklat SSG Virtual 41 

Saat pandemi, kegiatan Santri Siap Guna (SSG) Daarut 

Taauhiid (DT) tetap dilaksanakan. Pada Ahad (14/2), acara 

pra pendidikan dan latihan (Diklat) diadakan secara online 

dan tidak mengurangi antusias para pesertanya. 

Hal ini disampaikan Komandan Diklat SSG Ahmad 

Ftriyadi melalui sambungan telepon. Menurutnya, pandemi 

seperti sekarang kegiatan secara virtual sangat efektif. 

“Kami rasa kegiatan pembentukan karakter umat harus 

tetap dilakukan meski saat pandemi. Kami siasatinya dengan 

mengadakan secara virtual. Alhamdulillah ini merupakan 

yang kedua kali SSG diadakan secara virtual,” ujarnya. 
Pra Diklat dilakukan untuk membekali para santri ketika 

nanti mengikuti SSG Virtual. “Alhamdulillah berjalan lancar. 
Kami pun merasa senang atas antusias para santri yang hadir. 

Seperti diklat virtual sebelumnya, kendala jaringan selalu jadi 

hal pertama yang terasa. Namun itu semua insya Allah sudah 

diantisipasi,” kata Ahmad. 
 

Baca Selengkapnya di 

https://www.daaruttauhiid.org/dimulai-pra-diklat-ssg-virtual-

41/           

https://www.daaruttauhiid.org/dimulai-pra-diklat-ssg-virtual-41/
https://www.daaruttauhiid.org/dimulai-pra-diklat-ssg-virtual-41/
https://www.daaruttauhiid.org/dimulai-pra-diklat-ssg-virtual-41/
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SMP DTBS Putri Luncurkan Program 

Gerakan Karya Santri ASIK 

SMP Daarut Tauhiid Boarding School (DTBS) Putri 

bekerja sama dengan Clevio Camp dan komite sekolah 

melakukan terobosan baru dalam kegiatan belajar dari rumah 

(BDR). Tidak hanya mempelajari mata pelajaran umum, 

melainkan kegiatan belajar berbasis project yang diberi nama 

Program Gerakan Karya Santri ASIK (Gersik). 

Program ini berupa pembuatan aplikasi yang dapat 

digunakan untuk kegiatan sehari-hari. Ada pun ragam aplikasi 

yang dibuat oleh siswa SMP DTBS Putri ialah aplikasi money 

saver, diary digital, quiz game, dan aplikasi pengingat ibadah. 

Kegiatan belajar berbasis project ini tidak lagi 

mengelompokkan siswa dalam satu kelas, melainkan menjadi 

beberapa kelompok yang terdiri dari empat siswa.  

  

Baca Selengkapnya di 

https://www.daaruttauhiid.org/smp-dtbs-putri-luncurkan-

program-gerakan-karya-santri-asik/ 

https://www.daaruttauhiid.org/smp-dtbs-putri-luncurkan-program-gerakan-karya-santri-asik/
https://www.daaruttauhiid.org/smp-dtbs-putri-luncurkan-program-gerakan-karya-santri-asik/
https://www.daaruttauhiid.org/smp-dtbs-putri-luncurkan-program-gerakan-karya-santri-asik/
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PENDAMPING HIDUP YANG 

DAPAT MENGUATKAN IMAN 

 

QS. At-Tahrim Ayat 6 

قُْودَُها النَّاُس َواْلِحَجاَرةُ َعلَْيَها َمٰل   ا اَْنفَُسُكْم َواَْهِلْيُكْم نَاًرا وَّ ىَِٕكةٌ ٰيٰٓاَيَُّها الَِّذْيَن ٰاَمنُْوا قُْوٰٓ

  َمآ اََمَرُهْم َويَْفعَلُْوَن َما يُْؤَمُرْونَ ِغََلٌظ ِشدَادٌ َّلَّ يَْعُصْوَن ّللٰاَ 

 

Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan 

keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah 

manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, 

dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang 

Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa 

yang diperintahkan.  

 

Baca Selengkapnya di 

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

https://www.youtube.com/watch?v=BxhvmlPtWvo
https://www.youtube.com/watch?v=BxhvmlPtWvo
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INSPIRASI MAS GATOT - Menjadi Pribadi 

Unggul di tengah Pandemi Part 3 

 

Simak Video Lengkapnya di 

https://www.youtube.com/watch?v=c2Isz_rdR88      

Ketika Mendapati Anak Berperilaku Buruk 

Ketika mendapati anak berperilaku buruk. 

When you find a child behaving badly. 

 

Baca Selengkapnya di 

https://www.instagram.com/p/CLYiVMmh9D1/      

  

https://www.youtube.com/watch?v=c2Isz_rdR88
https://www.instagram.com/p/CLYiVMmh9D1/
https://www.youtube.com/watch?v=c2Isz_rdR88
https://www.instagram.com/p/CLYiVMmh9D1/
https://www.instagram.com/p/CLYiVMmh9D1/
https://www.instagram.com/p/CLYiVMmh9D1/
https://www.instagram.com/p/CLYiVMmh9D1/
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Kepala SMP DTBS Putri: Siswa Tetap 

Kreatif meski Pandemi 

 Pembelajaran online kini dirasakan para siswa di 

Indonesia. Konsep ini sebenarnya telah dijalankan di berbagai 

negara. Namun bagi Indonesia, hal tersebut merupakan 

pertama kalinya dialami karena situasi pandemi. 

 Supaya tidak jenuh dan tetap berinovasi, SMP Daarut 

Tauhiid Boarding School (DTBS) Putri dan komite sekolah 

mengadakan acara Gerakan Karya Santri ASYIK (Gersik). 

Kegiatan ditutup pada Sabtu (13/2) melalui Zoom dan 

disiarkan oleh MQTV.  

 

Baca Selengkapnya di 

https://www.daaruttauhiid.org/kepala-smp-dtbs-putri-siswa-

tetap-kreatif-meski-pandemi/      

https://www.daaruttauhiid.org/kepala-smp-dtbs-putri-siswa-tetap-kreatif-meski-pandemi/
https://www.daaruttauhiid.org/kepala-smp-dtbs-putri-siswa-tetap-kreatif-meski-pandemi/
https://www.daaruttauhiid.org/kepala-smp-dtbs-putri-siswa-tetap-kreatif-meski-pandemi/
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Ini Aplikasi Pemenang Kegiatan 

Gersik SMP DTBS Putri 

 SMP Daarut Tauhiid Boarding School (DTBS) Putri dan 

komite sekolah mengadakan acara puncak Gerakan Karya 

Santri ASYIK (Gersik) pada Sabtu (13/2) via Zoom dan 

disiarkan MQTV. Kegiatan dibuat untuk mengasah para siswa 

agar lebih kreatif dan bersahabat dengan teknologi. 

Deni Fauzi Rahman, Kepala Sekolah SMP DTBS Putri 

mengatakan, acara puncak ini merupakan tahap final dari 

project para siswa SMP. 

“Kegiatan pembelajaran berbasis project merupakan 
inovasi yang kami lakukan di semester genap. Kegiatan ini 

dimulai dari 11 Januari-13 Februari. Kita membagi para siswa 

ke dalam beberapa kelompok untuk membuat software yang 

bermanfaat bagi umat.  

 

Baca Selengkapnya Di 

https://www.daaruttauhiid.org/ini-aplikasi-pemenang-

kegiatan-gersik-smp-dtbs-putri/           

https://www.daaruttauhiid.org/ini-aplikasi-pemenang-kegiatan-gersik-smp-dtbs-putri/
https://www.daaruttauhiid.org/ini-aplikasi-pemenang-kegiatan-gersik-smp-dtbs-putri/
https://www.daaruttauhiid.org/ini-aplikasi-pemenang-kegiatan-gersik-smp-dtbs-putri/


 

 

  
                      EDISI KETIGA BULAN FEBRUARI   | 3 

Mengamalkan Al-Quran 

 Dari sekian banyak orang yang memiliki mushaf al-Quran, 

hanya sedikit saja yang membacanya. Dari sekian banyak 

orang yang membaca al-Quran, hanya sedikit saja yang 

memahaminya. Dan dari sekian banyak yang memahami al-

Quran, hanya sedikit saja yang mengamalkannya. Semoga 

kita senantiasa menjadi bagian yang sedikit itu. 

Kalimat ini tiada lain sebagai penyemangat kita untuk 

senantiasa melatih diri. Untuk mampu dan mau mengamalkan 

Quran. Al-Quran adalah petunjuk dan pedoman hidup bagi 

seluruh umat manusia. Dan hanya orang-orang yang beriman 

kepada Allah Ta’ala yang benar-benar mengambilnya sebagai 

pegangan hidup. 

Maka seseorang yang menjalani kehidupannya tanpa 

berpegang kepada Quran, pasti akan mudah sekali tersesat dan 

celaka. Dunia ini bagaikan hutan belantara yang gelap dan 

lebat. Kita berada di dalamnya tanpa tahu ke mana kaki harus 

melangkah. 

 

Baca Selengkapnya di 

https://www.daaruttauhiid.org/mengamalkan-al-quran/            

https://www.daaruttauhiid.org/mengamalkan-al-quran/
https://www.daaruttauhiid.org/mengamalkan-al-quran/
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Golongan yang Tidak Disapa Allah pada Hari 

Akhir 

 Allah Ta’ala telah menggariskan bahwa keturunan Nabi 
Adam ‘alaihissalam akan tinggal di bumi untuk menjalani 
kehidupan. Namun betapa Mahabaik Allah, Ia tidak 

membiarkan manusia hidup tanpa pegangan dan petunjuk. 

Allah Ta’ala menurunkan pada manusia kitab yang berisi 

firman-Nya, dan mengutus para rasul yang mulia untuk 

menjelaskan hukum dan hikmah. 

Tetapi di antara manusia yang telah memperoleh 

pengetahuan dari kitab, mengetahui hukum yang diturunkan 

Allah, ada kalangan yang sengaja menyembunyikan sebagian 

wahyu demi mengejar kesenangan-kesenangan duniawi. 

Dalam sejarah orang-orang Yahudi sering kali 

menyembunyikan apa yang terkandung dalam kitab suci 

mereka yakni Taurat.  

  

Baca Selengkapnya di 

https://www.daaruttauhiid.org/26611-2/   

https://www.daaruttauhiid.org/26611-2/
https://www.daaruttauhiid.org/26611-2/
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Hal Yang Meningkatkan Omzet 

Bisnis 

Sahabat, sudah tau tidak hal-hal yang meningkatkan omzet 

bisnis? Ada beberapa hal nih yang perlu dicatat oleh sahabat 

semuanya mengenai bisnis. Disimak yaa untuk sahabat yang 

sedang memulai bisnisnya.  

Yuk kita lihat selengkapnya bersama gurunda kita KH. 

Abdullah Gymnastiar, dengan tema kali ini tentang 

Wirausaha.  

Things That Increase Business Turnover 

 

Friends, Do you already know the things that increase 

business turnover? There are a number of things that need to 

be noted by all friends regarding business.  

 

Baca Selengkapnya di 

https://www.youtube.com/watch?v=lz_6zjphXys           

https://www.youtube.com/watch?v=lz_6zjphXys
https://www.youtube.com/watch?v=lz_6zjphXys
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Tujuan Kepemimpinan Dalam 

Islam (Part 2) 

www.daaruttauhiid.org 

.  

Tujuan Kepemimpinan Dalam Islam (Part 2)  

. 

Sahabat, kali ini kita akan melanjutkan nih video sebelumnya 

mengenai "Tujuan Kepemimpinan Dalam Islam". Masih 

bersama dengan Bapak Gatot Kunta Kumara. Penasarankan 

dengan tokoh yang menginspirasi bapak Gatot?  

 

Yuk kita simak selengkapnya di Part 2 ini di Ngobat 

(Ngobrol Bermanfaat). 

 

Simak Video Lengkapnya di 

https://www.youtube.com/watch?v=ZDX7-gW0wAwa  

https://www.youtube.com/watch?v=ZDX7-gW0wAwa
https://www.youtube.com/watch?v=ZDX7-gW0wAwa
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LIVE INSPIRASI PENDIDIKAN - Penguatan 

Pendidikan Karakter Religius Melalui 

Pembiasaan Dirumah 

 

Simak Video Lengkapnya di 

https://www.youtube.com/watch?v=IiM1WvdNWjA       

  

Milikilah Jiwa Wirausaha 

Yuk disimak Microblog Daarut Tauhiidnya sahabat. 

Semoga bermanfaat. 

 

Baca Selengkapnya di 

https://www.instagram.com/p/CLbi5OVBSkN/       

 

https://www.youtube.com/watch?v=IiM1WvdNWjA
https://www.instagram.com/p/CLbi5OVBSkN/
https://www.youtube.com/watch?v=IiM1WvdNWjA
https://www.instagram.com/p/CLbi5OVBSkN/
https://www.instagram.com/p/CLbi5OVBSkN/
https://www.instagram.com/p/CLbi5OVBSkN/
https://www.instagram.com/p/CLbi5OVBSkN/
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Sungai Citarum Banjir, DT Peduli 

Distribusikan Makanan Siap Saji 

  Intensitas hujan yang cukup tinggi di daerah hulu 

membuat aliran Sungai Citarum mengalami peningkatan. 

Karena tak kuat menahan debit air yang terus bertambah, 

tanggul di Kecamatan Muara Gembong Bekasi pun akhirnya 

jebol. 

 Daarut Tauhiid (DT) Peduli Bekasi pada Jumat (12/2) 

bekerja sama dengan Komunitas Fatwal Ambulance 

menyalurkan bantuan makanan siap saji ke Kampung 

Biyombong, Muara Gembong, salah satu wilayah terdampak 

banjir. Akibat banjir ini, banyak akses yang terputus karena 

air menggenangi ruas jalan hingga area permukiman warga. 

  

Baca Selengkapnya di 

https://www.daaruttauhiid.org/sungai-citarum-banjir-dt-

peduli-distribusikan-makanan-siap-saji/       

https://www.daaruttauhiid.org/sungai-citarum-banjir-dt-peduli-distribusikan-makanan-siap-saji/
https://www.daaruttauhiid.org/sungai-citarum-banjir-dt-peduli-distribusikan-makanan-siap-saji/
https://www.daaruttauhiid.org/sungai-citarum-banjir-dt-peduli-distribusikan-makanan-siap-saji/
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Agar Piawai Berbahasa Inggris, 

PKBM DT Gelar Webinar 

Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Daarut 

Tauhiid ( DT) menggelar webinar sosialisasi Daarut Tauhiid 

English Program (DTEP) secara daring, Ahad (14/2). Selain 

menggunakan aplikasi Zoom, kegiatan juga disiarkan via 

channel YouTube Masjid DT Bandung dan MQTV. Peserta 

yang mengikuti berjumlah 289 orang. 

Saat memulai sambutannya, KH. Abdullah Gymnastiar 

(Aa Gym) yang merupakan Pengasuh Pondok Pesantren DT 

menyampaikan bahwa semua bahasa adalah ciptaan Allah dan 

milik Allah. 

“Bahasa Inggris adalah ciptaan Allah dan manusia di dunia 
ini banyak yang menggunakan bahasa Inggris. Kita sebagai 

muslim hendaknya bisa berbahasa Inggris dengan niat agar 

Allah rida, dan sebagai alat berdakwah menyampaikan Islam 

dengan bahasa kaumnya,” ujar Aa Gym. 
 

Baca Selengkapnya Di 

https://www.daaruttauhiid.org/agar-piawai-berbahasa-

inggris-pkbm-dt-gelar-webinar/   

https://www.daaruttauhiid.org/agar-piawai-berbahasa-inggris-pkbm-dt-gelar-webinar/
https://www.daaruttauhiid.org/agar-piawai-berbahasa-inggris-pkbm-dt-gelar-webinar/
https://www.daaruttauhiid.org/agar-piawai-berbahasa-inggris-pkbm-dt-gelar-webinar/
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Ubur-ubur Ajaib, Tema Panggung Ceria 

TK DT Pekan Ini 

 PG & TK Daarut Tauhiid (DT) kembali mengadakan 

kegiatan Fun Learning Panggung Ceria yang dipandu oleh 

Arianti dan Sucianti, Ahad (14/2). Kegiatan yang diadakan 

secara online ini diikuti oleh siswa TK DT, peserta fun 

learning, dan bahkan guru dari sekolah lain yang turut 

mengikuti kegiatan tersebut. 

Untuk memperkenalkan salah satu ciptaan Allah, PG & TK 

DT mengambil tema ‘Ubur-ubur Ajaib’. 
“Pada pertemuan pertama di tahun 2021 ini, kami baru 

mengadakan kembali kegiatan Fun Learning Panggung Ceria 

di Bulan Februari. Kesempatan kali ini kami mengambil tema 

Ubur-ubur Ajaib, yang mana kami mengajak anak-anak untuk 

mengenal salah satu ciptaan Allah. Bisa melihat kreativitas 

anak-anak di masa pandemi, serta menumbuhkan kecintaan 

pada makhluk ciptaan Allah,” kata Arianti. 
 

Baca Selengkapnya di 

https://www.daaruttauhiid.org/ubur-ubur-ajaib-tema-

panggung-ceria-tk-dt-pekan-ini/             

https://www.daaruttauhiid.org/ubur-ubur-ajaib-tema-panggung-ceria-tk-dt-pekan-ini/
https://www.daaruttauhiid.org/ubur-ubur-ajaib-tema-panggung-ceria-tk-dt-pekan-ini/
https://www.daaruttauhiid.org/ubur-ubur-ajaib-tema-panggung-ceria-tk-dt-pekan-ini/
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Tilawah Surah Al-Waqiah 1-16 

 Sahabat, bagaimana jadwal rutinitasnya hari ini? Sudah 

diaturkah? Tapi jangan lupa untuk membaca surah Al-Waqiah 

hari ini.  

Karena banyak manfaat jika kita rutin membacanya.  

 

Tilawah Surah Al-Waqiah 1-16 

Friends, what is the routine schedule today? Has it been 

arranged? But don't forget to read surah Al-Waqiah today.  

Because there are many benefits if we read it regularly. 

Voice of :  Muzammil Hasballah 

 

Sahabat bisa melihat video di Channel Youtube kami : 

Daarut Tauhiid Official.  

Jangan lupa tinggalkan Like dan Subscribe. 

  

  

Baca Selengkapnya di 

https://www.youtube.com/watch?v=rgneRC7n4NI    

https://www.youtube.com/watch?v=rgneRC7n4NI
https://www.youtube.com/watch?v=rgneRC7n4NI
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JANGAN BANGGA DENGAN AMAL YANG 

TELAH DILAKUKAN  

 

Baca Selengkapnya di 

https://www.youtube.com/watch?v=qERGx9elPV4   
 

  

Persaudaraan Dalam Islam 

Yuk disimak Microblog Daarut Tauhiidnya sahabat. 

Semoga bermanfaat. 

 

Baca Selengkapnya di 

https://www.instagram.com/p/CLeHCPkh7J6/        

https://www.youtube.com/watch?v=qERGx9elPV4
https://www.instagram.com/p/CLeHCPkh7J6/
https://www.youtube.com/watch?v=qERGx9elPV4
https://www.instagram.com/p/CLeHCPkh7J6/
https://www.instagram.com/p/CLeHCPkh7J6/
https://www.instagram.com/p/CLeHCPkh7J6/
https://www.instagram.com/p/CLeHCPkh7J6/
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Raih Pertolongan Allah dengan Salat 

 Tanpa yakin kepada Allah, hidup akan bersandar kepada 

selain Allah. Bersandar kepada selain Allah, artinya 

menderita. Takut dan harap kepada selain Allah, itulah 

sumber kesengsaraan kita. 

 Isra’Miraj, oleh-oleh terpentingnya adalah salat. Bukan 

saum, bukan zakat, bukan haji, perintahnya adalah salat. 

Ketika dihisab di alam kubur nanti, yang pertama dihisab 

adalah salat. Salat itu merupakan kunci terpenting pembuka 

pertolongan Allah, apa pun bentuknya. 

 

Baca Selengkapnya di 

https://www.daaruttauhiid.org/raih-pertolongan-allah-

dengan-salat-2/        

 

https://www.daaruttauhiid.org/raih-pertolongan-allah-dengan-salat-2/
https://www.daaruttauhiid.org/raih-pertolongan-allah-dengan-salat-2/
https://www.daaruttauhiid.org/raih-pertolongan-allah-dengan-salat-2/
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Islam bukan Agama Arogan 

Sudah menjadi pemandangan sehari-hari di Indonesia, 

umat beragama hidup berdampingan. Fenomena ini terjadi 

sangat lama dan telah menjadi jati diri bangsa yang 

menghargai perbedaan. Penganut agama Islam yang 

mayoritas dilarang mengintimidasi umat beragama lain. 

Begitu juga sebaliknya, umat beragama lain menghormati 

muslim dan hak-haknya. 

Ada pun perselisihan dan kesalahpahaman selalu bisa 

diselesaikan dengan jalan terbaik, serta menjadi hal lumrah 

sebagai dampak dari adanya interaksi sosial. Oleh karenanya, 

memang harus dipisahkan apa yang dilakukan orang seorang 

muslim dengan ajaran murni Islam itu sendiri. Kesalahan 

seorang muslim jangan dipandang sebagai kesalahan Islam.  

 

Baca Selengkapnya Di 

https://www.daaruttauhiid.org/islam-bukan-agama-arogan/    

https://www.daaruttauhiid.org/islam-bukan-agama-arogan/
https://www.daaruttauhiid.org/islam-bukan-agama-arogan/
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Lembaga Strategis DT Panen Brokoli dan 

Selada 

Brokoli dan selada adalah komoditi yang digemari dari 

kalangan bawah sampai atas. Pangsa pasar hampir merata 

karena bisa masuk ke berbagai segmen pasar umum, hotel, 

resto, cafe, dan lain-lain. Peluang ini dinilai bermanfaat 

sehingga dimaksimalkan sebagai Agro Usaha Produktif 

Lembaga Strategis (Lemstra) Daarut Tauhiid (DT). 

Pada Sabtu (13/2) bertempat di Kawasan Wakaf Terpadu 

Eco Pesantren 2 berlangsung panen brokoli dan selada. Panen 

ini disaksikan oleh Pendiri Pondok Pesantren DT KH. 

Abdullah Gymnastiar (Aa Gym). 

“Alhamdulillah hari ini kita panen. Nantinya jika ada yang 
berminat bisa langsung ke sini saja. Semoga panen ini 

bermanfaat bagi petani dan sarana bersyukur kepada Allah,” 
ujar Aa Gym. 

 

Baca Selengkapnya di 

https://www.daaruttauhiid.org/lembaga-strategis-dt-panen-

brokoli-dan-selada/              

 

https://www.daaruttauhiid.org/lembaga-strategis-dt-panen-brokoli-dan-selada/
https://www.daaruttauhiid.org/lembaga-strategis-dt-panen-brokoli-dan-selada/
https://www.daaruttauhiid.org/lembaga-strategis-dt-panen-brokoli-dan-selada/
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Kajian MQ Pagi Spesial: Manfaat Kesehatan 

dari Habbatussauda 

Kesehatan adalah modal utama bagi manusia dalam 

menjalani aktivitas sehari-harinya. Pun dalam Islam 

memberikan panduan pengobatan serta obat yang baik untuk 

kesembuhan atas izin Allah. 

Asep Hermana dan dr. Widyastuti mengulas topik tersebut 

dalam Kajian MQ Pagi Spesial pada Sabtu (13/2). 

Pembahasan kali ini berkaitan thibhun nabawi yaitu habbat. 

“Dalam beberapa jurnal dikatakan bahwa habbat sudah 
dimanfaatkan 2000 tahun sebelum masehi. Jadi bukan obat 

baru yang ada di Mekah atau di Jazirah Arab,” ujar dr Asep. 
Asep Hermana yang juga Kepala Daarut Tauhiid (DT) 

Peduli Kuningan ini mengungkapkan habbat bukanlah obat 

sintetis. Karena banyak jurnal dan penelitian menemukan 

bahwa habbat bisa dijadikan sebagai obat herbal yang baik 

bagi manusia. 

  

Baca Selengkapnya di 

https://www.daaruttauhiid.org/kajian-mq-pagi-spesial-

manfaat-kesehatan-dari-habbatussauda/   

https://www.daaruttauhiid.org/kajian-mq-pagi-spesial-manfaat-kesehatan-dari-habbatussauda/
https://www.daaruttauhiid.org/kajian-mq-pagi-spesial-manfaat-kesehatan-dari-habbatussauda/
https://www.daaruttauhiid.org/kajian-mq-pagi-spesial-manfaat-kesehatan-dari-habbatussauda/
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Dibuka, Program Pesantren Muslimah Virtual 

Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Daarut Tauhiid (DT) 

Jakarta pada Senin (15/2) malam mengadakan pertemuan 

perdana sekaligus pembukaan Program Pesantren Muslimah 

Virtual. Program ini dikhususkan untuk para muslimah yang 

ingin memperdalam ilmu agama dan memperoleh 

pengalaman menjadi santri saat pandemi. 

Acara dibuka dengan sambutan dari Ketua DKM DT 

Jakarta Ustaz Dadang Sukandar dan Ketua DKM DT 

Bandung Ustaz Dadang Subagja. Ustaz Dadang Sukandar 

dalam sambutannya menyampaikan pesan kepada para 

peserta. 

“Semoga istiqamah sampai wisuda. Karena status peserta 
Pesantren Muslimah Virtual adalah santriwati, tidak sama 

dengan jamaah kajian. Jadi harus mengikuti seluruh rangkaian 

program dengan baik layaknya seorang santri,” ujarnya. 
 

Baca Selengkapnya di 

https://www.daaruttauhiid.org/dibuka-program-pesantren-

muslimah-virtual/    
 

 

https://www.daaruttauhiid.org/dibuka-program-pesantren-muslimah-virtual/
https://www.daaruttauhiid.org/dibuka-program-pesantren-muslimah-virtual/
https://www.daaruttauhiid.org/dibuka-program-pesantren-muslimah-virtual/
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SPESIAL TANYA JAWAB, BERSAMA 

ANAK ANAK 
Simak Video Lengkapnya di 

https://www.youtube.com/watch?v=tv76XHeYHiA   

PERLINDUNGAN/PERTOLONGAN ALLOH 

YANG JARANG DISADARI 
Doa Mohon Perlindungan dan Pertolongan 

“Cukuplah Allah sebagai wakil, sebaik-baiknya penolong, 

serta sebaik-baiknya pelindung kami.” 

 

Simak Video Lengkapnya di 

https://www.youtube.com/watch?v=3Qo7ipiJ5sA         

https://www.youtube.com/watch?v=tv76XHeYHiA
https://www.youtube.com/watch?v=3Qo7ipiJ5sA
https://www.youtube.com/watch?v=tv76XHeYHiA
https://www.youtube.com/watch?v=3Qo7ipiJ5sA
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Doa Aa Gym saat Ulang Tahun TvOne 

ke-13 

 Belum usai pandemi Covid-19. Beragam bencana 

menghampiri negeri Indonesia. Kekhawatiran dan saling 

menyalahkan adalah hal yang tidak perlu dilakukan. 

Semangat bekerja sama harus selalu dikedepankan untuk 

memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat. 

 Hal ini yang disampaikan Pimpinan Pondok Pesantren 

Daarut Tauhiid (DT) KH. Abdullah Gymnastiar (Aa Gym) 

pada acara ….. 

 

Baca Selengkapnya di 

https://www.daaruttauhiid.org/doa-aa-gym-saat-ulang-tahun-

tvone-ke-13/         
 

https://www.daaruttauhiid.org/doa-aa-gym-saat-ulang-tahun-tvone-ke-13/
https://www.daaruttauhiid.org/doa-aa-gym-saat-ulang-tahun-tvone-ke-13/
https://www.daaruttauhiid.org/doa-aa-gym-saat-ulang-tahun-tvone-ke-13/
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Sinergi Program antara Pesantren 

Daarut Tauhiid dan DT Peduli 
 

Pesantren Daarut Tauhiid (DT) selalu berupaya optimal 

dalam berkhidmat kepada umat melalui program-programnya. 

Sinergi dengan lembaga-lembaga di DT pun ditingkatkan. 

Salah satunya dengan Lembaga Amil Zakat Nasional (Laznas) 

DT Peduli. 

Kali ini kerja sama yang diusung adalah Program Zona 

Model Masjid Tangguh dan kajian untuk corporate. 

Rencananya kedua program tersebut akan diselenggarakan 

pada tahun 2021. 

Sebagai langkah awal dalam penyelenggaraan program 

yang akan disinergikan, maka pada Rabu (17/2) dilaksanakan 

rapat koordinasi antara kedua lembaga. Acara dihadiri Dadan 

Junaedi, Wakil Kepala Harian Pesantren dan tim dari 

Pesantren.  

 

Baca Selengkapnya Di 

https://www.daaruttauhiid.org/sinergi-program-antara-

pesantren-daarut-tauhiid-dan-dt-peduli/     

https://www.daaruttauhiid.org/sinergi-program-antara-pesantren-daarut-tauhiid-dan-dt-peduli/
https://www.daaruttauhiid.org/sinergi-program-antara-pesantren-daarut-tauhiid-dan-dt-peduli/
https://www.daaruttauhiid.org/sinergi-program-antara-pesantren-daarut-tauhiid-dan-dt-peduli/
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Ikhlas, Kunci Diterimanya Amal 

 Saudaraku, apa yang paling berbahaya dalam hidup? Itu 

adalah amal kita yang tidak diterima oleh Allah. Seorang 

ulama mengatakan, baiknya hati tergantung baiknya amal. 

Baiknya amal tergantung keikhlasan. 

Mengapa banyak orang yang beramal kelihatannya, tapi 

hatinya tidak begitu baik? Dia salat, dia saum, dan dia 

sedekah, tapi tetap sombong, dengki, dan ujub. Dia baca 

Quran, dia banyak amalnya, dia  menolong orang, dan dia 

dakwah. Tapi kenapa hatinya tidak berubah? 

Penyababnya adalah niatnya yang bisa merusak amal. 

Amal merusak hati. Jadi diterimanya amal itu, sebelum ittiba’ 
kepada Rasulullah, adalah ikhlas. “Sesungguhnya amal itu 
tergantung niat….” (HR. Bukhari dan Muslim).  
 

Baca Selengkapnya di 

https://www.daaruttauhiid.org/ikhlas-kunci-diterimanya-

amal-2/               

 

 

https://www.daaruttauhiid.org/ikhlas-kunci-diterimanya-amal-2/
https://www.daaruttauhiid.org/ikhlas-kunci-diterimanya-amal-2/
https://www.daaruttauhiid.org/ikhlas-kunci-diterimanya-amal-2/
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Lezatnya Buah Istiqamah 

Manusia sebagai makhluk terbaik yang diciptakan di muka 

bumi, dibebankan kewajiban beribadah kepada Allah Ta’ala. 
Bahkan ibadah menjadi tujuan mulia penciptaan manusia. 

Tetapi selain segala kelebihan itu, manusia pun dilengkapi 

berbagai kelemahan. Iman yang menancap di dadanya sering 

naik dan turun. 

Maka berkomitmen untuk senantiasa dalam jalan kebaikan 

merupakan perkara sulit dan telah menjadi pembahasan ulama 

sejak zaman dahulu. Tetapi jika seorang beriman telah 

menikmati lezatnya istiqamah, maka dia akan merasakan 

manisnya buah istiqamah. Buah istiqamah inilah yang dicari 

semua muslim dalam hidupnya. 

 

Ketenangan 

Keimanan seorang muslim yang telah sampai pada tangga 

kesempurnaan akan melahirkan tsabat dan istiqamah dalam 

medan perjuangan. 

  

Baca Selengkapnya di 

https://www.daaruttauhiid.org/lezatnya-buah-istiqamah/     

https://www.daaruttauhiid.org/lezatnya-buah-istiqamah/
https://www.daaruttauhiid.org/lezatnya-buah-istiqamah/
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#Pelajaranadabadab #KelasAaGym 

#EksperimenAaGym  #AaGymmoving  

#TouringSilaturahimtaklim 

 

BANYAK HUTANG TAPI INGIN CEPAT LUNAS? 

INI DOA SUPER, LAGI MUSTAJAB 

 

اللَُّهمَّ إِنِِّي أَُعوذُ بَِك ِمْن اْلَهِمِّ َواْلَحَزِن َوأَُعوذُ بَِك ِمْن اْلعَْجِز َواْلَكَسِل َوأَُعوذُ بَِك 
َجالِ   ِمْن اْلُجْبِن َواْلبُْخِل َوأَُعوذُ بَِك ِمْن َغلَبَِة الدَّْيِن َوقَْهِر الِرِّ

Allahumma inni a’udzu bika minal Hammi wal hazan, 
wa a’udzu bika minal ‘ajzi wal kasal, wa a’udzu bika 
minal jubni wal bukhl, wa a’udzu bika min ghalabatid 
dain wa qahrir rijal. 

 

Artinya: 

 “Ya Allah,  aku berlindung kepada-Mu dari kesusahan 

dan kedukaan, dari lemah kemauan dan rasa malas, dari 

sifat pengecut dan bakhil, dari banyak hutang dan 

kekezaliman manusia"  (HR Abu Daud) 

 

Baca Selengkapnya di 

https://www.youtube.com/watch?v=uJoPdM5YDtg&t=

2s  

https://www.youtube.com/watch?v=uJoPdM5YDtg&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=uJoPdM5YDtg&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=uJoPdM5YDtg&t=2s
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