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Pengurus Inti

Persiapan Rapat Umum Anggota 
Pengurus Inti mengadakan pertemuan dengan 

hampir semua bidang untuk membahas 

evaluasi dan laporan dalam rangka persiapan 

Rapat Umum Anggota. Ketua umum Bp. Rudi 

sekarang sedang mengerjakan kompilasi 

semua laporan tersebut sehingga nantinya 

dapat dipresentasikan secara menyeluruh. 

Rapat Umum Anggota in sha Allah akan 

diadakan pada tanggal 1 April 2018 

Ramadhan 

Bu Ifa dan Pak Rudi sibuk mengkoordinir 

persiapan Ramadhan. Kali ini kita mendapat 

kesempatan istimewa; ada beberapa Ustad 

yang siap untuk datang ke sini. Kemungkinan 

kita akan mempunyai lebih dari satu ustad 

selama bulan Ramadhan ini untuk mengako- 

modasi kebutuhan ibadah anggota yang bia- 

sanya meningkat selama bulan suci. Kami pun 

mengerahkan seluruh anggota tim pengurus 

untuk mempersiapkan semua keperluan untuk 

hari raya nanti. Semoga semua berjalan 

dengan baik. (LH-AVI) 

Ramaikan Masjid 
Gedung sudah ada dan anggota sudah 

berdatangan hampir tiap hari dalam seminggu 

untuk mengikuti kegiatan. Tapi sayangnya tak 

banyak kegiatan berjalan di siang hari, di hari 

kerja. Kita punya banyak sumber daya yang 

belum tergali potensinya; gedung, SDM yang 

kreatif dan berbagai fasilitas lain untuk merea- 

lisasikan ide-ide yang bagus. Maka dari itu pe- 

ngurus bekerja sama untuk memetakan ide-ide 

tsb. Beberapa kegiatan& program yang ba-gus 

sudah berjalan tapi belum optimal, contoh: 

* Lounge Service 

Di lantai atas, kita memiliki ruangan yang 

cukup luas untuk dipakai bekerja. Bersama 

kita saling bahu-membahu untuk 

meningkatkan kualitas lounge service ini. 

Ibu Ifa telah menyulap ruangan atas menjadi 

lebih rapi dan stylish; membuang barang tua 

dan tak berguna sehingga ruangan menjadi 

terasa lebih luas dan nyaman, alhamdulillah. 

Pak Mukti rajin mencari pelanggan dan 

mempromosikan service ini ke network dan 

kenalannya. Tim social media juga gencar 

dalam membuat bahan-bahan promosi dan 

informasi ke publik. Alhamdulillaah, kita telah 

memulai negosiasi dengan suatu biro luxury 

travel dari UK untuk kerjasama Halal Lounge. 

*Workshop 

Kita melihat ke kemampuan pengurus, siapa 

yang bisa memberikan informasi apa ke publik 

PPME AIA melewati workshop. Bu Lia mem- 

beranikan diri dengan ‘lead by example’  agar 

yang lain juga mau ikut serta, karena menu- 

rutnya berbagi pengetahuan adalah lebih 

penting daripada memiliki sertifikat tertentu. 

Bu Lia memberikan workshop membuat flyer 

karena dia telah sering menggunakan 

software tersebut dan merasakan manfaatny, 

sehingga ia ingin orang lain dapat pula 

memakai software yang user friendly ini untuk 

kepentingan mereka. Tujuan dari  workshop ini

adalah:  

- Meramaikan gedung; 

- Bagian dari kampanye publik bahwa PPME 

AIA sekarang tak hanya sebagai fasilitator 

tetapi juga organisasi dinamis yang mengikuti 

jaman; 

- PPME AIA mendapatkan pemasukan extra 

untuk meningkatkan kualitas program-program 

yang diadakan. 

Jemaah juga bisa memberikan workshop 

tentang sesuatu yang menarik dan berguna, 

seperti fotografi, memasak, belajar tentang 

suatu software dsb. Trainer workshop bisa 

mendapatkan ongkos transport jika diinginkan, 

selain itu minimal peserta adalah 5 orang agar 

workshop bisa berjalan. Tanyakan 

persyaratannya ke ppmeyouth@gmail.com 

Sebetulnya ada beberapa workshop yang lain 

yang direncanakan, namun karena animo 

tidak begitu banyak, workshop dibatalkan. 

(LH) 

*Facebook & Instagram 
Kami seringkali menerima umpan balik yang 

baik, pujian dan komentar positif di halaman 

Facebook kami. Kami memang berusaha aktif 

dalam mengunggah berita terakhir tentang 

aktivitas kami, dan reaksi tersebut merupakan 

penghargaan bagi usaha kami! 

Orang yang bukan anggota PPME AIA pun 

sering juga memberikan komentar positif dan 

tentu saja memberi kita insentif untuk bekerja 

lebih baik lagi untuk PPME AIA. Jumlah SUKA 

(LIKE) dan Followers yang terus meningkat 

merupakan angka statistik yang menyenang- 

kan untuk dilihat. Postingan kami tersebut juga 

sering dibagikan di luar Belanda.Kita pastinya 

harus tetap mempertahankan performa ini dan 

memastikan bahwa PPME AIA tetap memiliki 

citra positif dan dinamis. (LH-AVI) 

*Situs web 
Sayangnya kami belum dapat menepati janji 

karena kami menghadapi beberapa masalah 

dan adanya prioritas lain yang harus 

didahulukan. Tapi kami masih lanjut 

menyelesaikan ini. Ibu Lia meminta maaf 

karena tidak bisa memenuhi janji, Insya Allah 

kami dapat secepatnya menyelesaikan 

masalah ini. (LH) 

*Saluran Youtube 
Saluran Youtube PPME AJO juga sedan 

berkembang. Saat ini, saluran ini diurus dan 

diisi oleh ibu Lia, tetapi semua orang 

dipersilahkan untuk bergabung atau 

memberikan kontribusinya. Harap diperhatikan 

bahwa saluran youtube PPME AJO dibuka 

karena sudah ada saluran Youtube PPME Al 

Ikhlash Amsterdam lainnya. Saluran PPME 

AJO hanya diisi dengan konten majalah PPME 

AJO. Asal mula saluran tersebut berawal dari 

inisiatif ibu Lia yang telah berpengalaman 

merancang dan mengisi saluran lain yang dia 

miliki (BR8BROM dan Dapur Willi). Bu Lia 

merasa tidak bisa mempertahankan saluran ini 

sendiri, oleh karena itu diharapkan ada niat 

dan tindakan kaum muda untuk mengambil 

alih pekerjaan mengurus saluran Youtube ini.   

Bila anda atau anak anda senang bermain’ 

Youtube, kami harapkan partisipasi mereka 

untuk membantu syiar dakwah PPME AIA. 

Hubungi ibu Lia Hestina segera. (LH-AVI)

Sosial Media 

Untuk memudahkan interaksi dengan anggota 

dan juga publik , kami menggiatkan berbagai 

saluran sosial media seperti: 
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Dawah

VGB Konsumsi

Olah Raga

Tim Haji 
Saat ini semakin banyak orang yang menge- 

tahui tentang layanan haji PPME AIA. Kami 

bekerja sama dengan travel umroh yang ber- 

pengalaman yang telah sering menye-lengga- 

rakan perjalanan haji. Kami memiliki tim yang 

solid di bidang Dakwah di bawah arahan 

Bp. Ust. Fatah sendiri sebagai ketua dan 

Bp. Muktisjah sebagai Bendahara. 

Saat ini ada kurang lebih 25 orang yang terdaf- 

tar untuk melakukan ibadah haji tahun 2018 ini 

in syaa Allah, beberapa di antaranya adalah 

pria Belanda. 

Tiap hari Minggu keempat setiap bulannya, 

sebagai bagian dari acara pengajian minggu- 

an, diadakan bimbingan manasik dan ceramah 

yang berkaitan dengan haji/umroh. Anda yang 

di rumah pun sejak Januari dapat mengikuti 

pelajaran online via youtube streaming dari 

youtube kanal PPME AJO. 

Ceramah bimbingan haji ini dibawakan oleh 

Bapak Ust. Fatah yang telah berpengalaman 

beberapa kali membawa jamaah haji. Bagi 

Anda yang akan pergi ke Makkah untuk mela- 

kukan ibadah haji/umroh, kami sarankan untuk 

selalu menghadiri pertemuan ini, sehingga 

Anda merasa lebih dekat dan lebih mengingin- 

kan, lebih dekat kepada Allah. Selain itu, de- 

ngan berada langsung di tempat, pertanyaan 

anda akan dapat langsung dijawab oleh Ustad. 

Layanan dari PPME AIA ini juga membutuhkan 

banyak tenaga dari tim Dakwah, mulai dari 

pemberian vaksinasi hingga urusan adminis- 

trasi. Untunglah, pak Fatah tidak keberatan, 

karena kita semua melakukannya untuk men- 

dapat ridha Allah. Insya Allah, Allah akan 

membalas mereka semua dengan sesuatu 

yang lebih baik. Kami berharap dapat 

menawarkan travel kita sendiri ke semua 

orang di masa depan tanpa niat komersial. 

(LH-AVI) 

Setelah sukses di acara Eindhoven League 

2018 (laporan lengkap di halaman lain), Team 

Olahraga PPME tetap sibuk beraktivitas. 

Saat ini tim sedang berlatih keras untuk acara 

tahunan PPI Groningen. Berikut rincian acara: 

Hari: Sabtu dan Minggu, 28 dan 29 April 2018 

Tempat: ACLO Sportcentrum Groningen 

Blauwborgje 16, 9747 AC, Groningen, Belanda 

Jangan ragu untuk ikut! 

 (Trimo/LH) 

Pak Andy Trimo telah resmi menjadi anggota 

pengurus VGB. Beliau menjadi bendahara 

VGB dan akan membantu berjalannya berba- 

gai macam kebutuhan administrasi VGB. P. 

Mukti akan segera melaksanakan serah teri- 

ma pekerjaan dan memberikan training ke P. 

Andy, karena saat ini P. Andy masih sibuk 

dengan maintenance and memfasilitasi 

property. 

Selain itu, tim VGB akan diperkuat oleh bebe- 

rapa SDM extra agar bisa bekerja lebih efisien 

dan produktif lagi. 

Hal ini membutuhkan waktu karena saat ini 

ada banyak pekerjaan yang lebih memiliki 

prioritas di meja pengurus sehingga pengurus 

belum bisa memberikan perhatian yang 

sepantasnya. In sha Allah secepatnya, semua 

ada waktunya dan kami harus bisa membuat 

prioritas. (LH) 

Layanan Haji dan Umroh 
PPME AIA kembali aktif menyediakan layanan 

haji/umroh kepada masyarakat muslim di 

Belanda. Kami bekerja sama dengan travel 

umroh berpengalaman yang telah membawa 

banyak jema'ah dari Amsterdam ke kota suci 

untuk melakukan ibadah haji ataupun umroh. 

PPME Al Ikhlash Amsterdam menghantarkan  

Litbang

rangkaian ziarah ibadah Amsterdam - Arab 

Saudi - Amsterdam dengan dipandu 

olehpembimbing berbahasa Indonesia dan 

Belanda. Hotel tempat menginap selalu 

diusahakan berjarak dekat dengan masjidil 

Haram di Mekkah atapun Masjid Nabawi di 

Madinah. 

Sebelum berangkat, PPME AIA secara rutin 

mengadakan bimbingan manasik in sya Allah, 

agar setiap peserta dapat melakukan ibadah 

mereka dengan baik sesuai sunnah. Acara 

bimbingan rutin di tiap bulan di minggu ke-4 ini 

terbuka pula untuk semua anggota PPME AIA, 

sebagai sarana dakwah untuk menambah 

pengetahuan anggota mengenai Rukun Islam 

ke-5 ini. 

Anda dapat langsung mendaftar untuk 

perjalanan haji, umrah ataupun keduanya. 

Untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat 

menghubungi tim Haji PPME AIA melalui: 

e-mail: hajj@ppmealikhlashamsterdam.nl dan 

telepon: +31 6 2836 6509. (LH-AVI)

Banyak sekali yang harus dikerjakan diantara 

kesibukan mereka sehari-hari yaitu kuliah di 

VU Amsterdam 

Alhamdulilah kita memiliki SDM 

yang terbaik untuk menjalankan 

bidang litbang ini, P Fikri adalah 

seorang Antropolog dan bu Meta ada-lah 

Psikolog, keduanya bergabung 

menjadi tim yang solid. Selain itu 

 program kerja sama   

Semuanya berjalan dengan lancar di bidang 

konsumsi, ibu Muti saat ini sibuk dengan 

persiapan Ramadhan. Selain itu, Istighosah 

bulanan baru saja lewat. Tiap minggu, ibu 

Aminah mengkoordinasi kantin untuk makanan 

murid madrasah atau anggota pengajian yang 

memesan. Semua hasil keuntungan penjualan 

adalah untuk Kas Masjid. Jadi jangan ragu- 

ragu untuk memesan. Biasanya bu Aminah 

mengumumkan beberapa hari sebelumnya di 

WA Madrasah dan anggota. (LH-AVI) 

dengan UINSA sudah mulai terbentuk detail- 

nya. In sha Allah bulan April-Juni beberapa- 

mahasiswa UINSA akan datang untuk 

melakukan penelitian untuk KKN 

mereka.Kedatangan mereka akan ber-manfaat 

untuk memperkuat kerja tim pengurus 

dalammenja-lankan berbagai macam aktivitas 

PPME AIA. 

Juga tak kalah penting adalah kerjasama 

antara PCINU - PPME AIA Litbang - KBRI 

dalam mempersiapkan kedatangan grup 

Dakwah Ki Ageng Ganjur. Ki Ageng Ganjur 

merupakan grup musik tradisional dari Jawa 

yang beraktivitas dalam bidang Dakwah 

tentang Islam. Sebuah grup yang 

mempromosikan budaya sekaligus agama, 

keren kan? 

PPME AIA sebagai tuan rumah dapat 

menunjukkan betapa indah dan ramahnya 

agama kita sekaligus betapa kaya Indonesia 

akan budaya. Informasi selanjutnya akan 

dishare lagi. (LH) 
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OWM Takaful
OWM Takaful & Pemakaman secara Islam 

Tim OWM terdiri dari Pak Kamidie, Pak Mukti dan Pak Ali Moestar. Mereka sangat 

sibuk mengumpulkan informasi dan data mengenai OWM Takaful dan Pemakaman 

secara Islam akhir – akhir ini. Mereka melakukan kunjungan, juga pertemuan dengan 

berbagai organisasi terkait. 

Mereka sangat aktif mempromosikan layanan pemakaman secara Islam yang di miliki 

oleh PPME AIA. Boleh anda ketahui, bahwa layanan ini terbuka untuk umum, yaitu 

untuk semua Muslim yang memiliki ijin tinggal di Belanda. Anda dapat menggunakan 

layanan pemakaman secara Islam ini. Untuk mendapatkan layanan ini, Anda sudah 

bisa mendaftar menjadi anggota PPME AIA OWM Takaful. 

Jika anda sudah menjadi Anggota PPME AIA OWM Takaful, kita sebagai anggota 

mendapatkan keuntungan, yaitu misalnya anggota yang tidak memiliki asuransi atau 

tidak cukup Tabungannya untuk membayar biaya pemakaman, anda bisa menerima 

sejumlah dana hingga EUR2000. Yaitu Dana darurat dari OWM Takaful. Semakin 

banyak anggota semakin tinggi kemungkinan kompensasi. 

Keuntungan penting lainnya dari OWM PPME AIA Takaful adalah membantu 

membayarkan tagihan di awal untuk pemakaman atau pemulangan Jenasah ke 

negara Indonesia secara cepat. Hal ini sangat memudahkan, jadi tidak harus 

menunggu pembayaran dari Asuransi pemakaman konvensional dan dengan 

demikian mencegah penundaan pemakaman. 

Untuk itu, jika anda sebagai anggota yang terdaftar di PPME AIA, anda juga dapat 

membantu kami dengan membagikan layanan informasi OWM Takaful  kepada orang 

lain melalui media sosial Anda atau dari mulut ke mulut.(LH - Ade Sinaga) 

R a f i  S u r y o
KENALAN

Nama saya Rafi Suryo, lahir di Amsterdam 12 tahun 

yang lalu. Saya duduk di kelas 8. Di waktu luang 

terkadang saya bermain game atau bertemu dengan 

teman temanku. Di luar waktu sekolah saya melakukan 

olahraga kung fu. Karena kung fu adalah olahraga yang 

menyenangkan selain  membela diri, Kung fu tidak 

hanya belajar tentang berkelahi tetapi harus benar benar 

konsentrasi. 

Dulu saya tinggal di Jeddah selama 7 tahun. Di Jeddah 

cuacanya sangat panas. Dan sela-ma di sana saya 2 kali 

pindah rumah sampai adik perempuan saya, Zahira lahir. 

Pertama tama saya tinggal di apartemen yang besar lalu 

pindah ke complex perumahan yang besar yang ada 

kolam renangnya. 

Waktu di sana kami sering pergi ke Mekka atau Madina 

karena letak dua kota tersebut berdekatan. Makanan 

favorit saya adalah Al Baik, semacam  ayam goreng 

ditambah dengan saus bawang putih. Pada tahun 2013 

saya sekeluarga kembali lagi ke Amsterdam. 

Di madrasah saya duduk di kelas 2. Pelajaran dibagi 2 

yaitu agama islam dan membaca al quran. Pada saat 

belajar agama Islam saya banyak belajar tentang Islam, 

nabi serta kisahnya dll. Dan saat pelajaran membaca Al 

Quran kami bersama sama belajar membaca quran di 

kelas.. Saya senang tiap minggu datang ke madrasah. 

(Neng Ifa) 

Rek Kontribusi: Saat ini kami sedang mendata anggota yang belum membayar 

kontribusi anggota tahun 2017 dan akan menghubungi mereka melalui email / wa / 

sms / tel mengenai pembayaran kontribusi 2017 mereka. 

Rekening masjid akan terus diakumulasi agar dapat membayar kembali Qard 

Hassan ke PPME Wilayah dan PPME Den Haag. Selain itu, sumbangan untuk 

ekspansi lantai 2 selalu diterima dengan tangan terbuka. 

Dana haji/umrah berkembang pesat karena peserta Haji 2018 sebagian telah 

membayar uang muka dan kontribusinya. Bila telah terkumpul 40 peserta haji, akan 

dibuat Tabungan Haji/umrah PPME Foundation yang terpisah agar layanan ini dapat 

terorganisir dengan lebih baik. 

Rek manajemen OWM dibuka untuk membayar biaya sewa flexplex bulanan dan 

biaya operasional lainnya. 

Dana Takaful OWM dipakai untuk reservasi tanah makam, pelaksanaan ritual 

pemakaman jenazah dan operasional untuk dana darurat 2000e per anggota. 

Diharapkan, dana darurat ini akan terus bertambah, sehingga lebih banyak orang 

dapat dibantu bila asuransi pemakaman atau uang tunai mereka tidak mencukupi 

untuk pengurusan jenazah. 

Stichting VGB sedang berusaha mendapatkan sponsor untuk menyewa mini van 

sebagai sarana transportasi murid madrasah dan anggota  dari gedung PPME ke 

Lelylaan Station. Selain itu mini van ini dapat juga dipakai sebagai shuttle untuk 

pengunjung transit lounge ke dan dari bandara Schiphol. (Mukti Suryo - . AVI) 

01-03-2018 
Total €96.120,- 
Rek Kontribusi Anggota €7.604,- 
Rek Masjid €16.971,- 
Dana Haji/Umrah €48.901,- 
Rek OWM Management €918,- 
Dana OWM Takaful €17.022,- 
Rek St. Vastgoedbeheer €3.204,- 
Kas €1.500,-

Keuangan

4



Jangan Pelit Berbagi Do'aTahu Islam

5 

MENAPAKI DAN MENTAFAKURI JEJAK PARA NABI (PART 1) 
T R A V E L

Banyak orang senang menyingkat sesuatu dengan alasan kepraktisan. Salah satunya yang sering kita 

lihat di pembukaan pesan singkat di gadget kita adalah tulisan ASS. Padahal dalam bahasa Inggris, 

tahu kan apa arti kata tersebut? Keledai (salah satunya...). 

Assalamu'alaikum sendiri merupakan suatu doa dari seorang muslim ke muslim yang lain. Makna 

doa ini  adalah semoga Allah bersamamu sehingga keselamatan selalu menyertaimu. Ditambah 

dengan warrahmatullah yang artinya semoga Allah merahmati, lalu  lengkapi lagi dengan wabarakaa 

tuh, yaitu semoga Allah memberi barakah.  Ringan saja mengucapkan ketiga kata tersebut, kita sudah 

 dapat 30 kebaikan sekaligus mendoakan lawan bicara kita dan sebaliknya. 

Hal ini berdasarkan hadits dari ‘Imran bin Hushain radiallau ‘anhu, ia berkata: “Seorang laki-laki datang kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wa 

sallam dan mengucapkan , ‘Assalaamu’alaikum’. Maka dijawab oleh Nabi shalallahu ‘alaihi wa sallam kemudian ia duduk, Nabi shallallahu 

‘alaihi wa sallam bersabda, ‘Sepuluh’. Kemudian datang lagi orang yang kedua, memberi salam, ‘Assalaamu’alaikum wa Rahmatullaah.’ 

Setelah dijawab oleh Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam ia pun duduk, Nabi shalallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, ‘Dua puluh’. Kemudian datang 

orang ketiga dan mengucapkan salam: ‘Assalaamu’alaikum wa rahmatullaahi wa baraakaatuh’. Maka dijawab oleh Nabi shallallahu ‘alaihi wa 

sallam kemudian ia pun duduk dan Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: ‘Tiga puluh’.” (Hadits Riwayat Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad 

no. 986, Abu Dawud no. 5195, dan At-Tirmidzi no. 2689 dan beliau meng-hasankannya). 

Kadang memang kita ingin praktis saja menulis atau karena keterbatasan jumlah karakter. Jika demikian cukup tulis saja “Salaam” seperti yang 

malaikat sampaikan saat menemui penduduk surga di Al Quran Surah Yaasiin: 58  "(kepada mereka dikatakan) "Salaam" sebagai ucapan 

selamat dari Allaah Yang Maha Penyayang. 

Nah, sayang kan kalau yang tadinya kita hendak menyebar doa ternyata malah seperti mengolok orang dengan singkatan yang salah. Dalam 

Shahih Muslim (54) disebutkan: Dari Abu Hurairah radiallahu ‘anhu berkata, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Kalian tidak 

akan masuk surga sebelum kalian beriman, dan tidak dikatakan beriman sebelum kalian saling mencintai. Salah satu bentuk kecintaan adalah 

menebar salam antar sesama muslim.”Jadi mari kita perbaiki lisan dan tulisan kita dan... jangan pelit bagi-bagi doa dan pahala. (AVI) 

Redaksi AJO! kali menampilkan foto dan tulisan perjalanan penulis tamu Inne Rachma 

Hardjanto ke beberapa tempat yang diceritakan dalam Al Quran dan Hadits. Karena 

ada beberapa tempat dan keterbatasan ruang Bulletin, maka kisahnya akan dibagi 

dalam 2 edisi. Inne sendiri adalah seorang traveler dan fashionpreneur yang karyanya 

banyak dimuat di media massa di antaranya di NatGeo, Colors (Garuda) dan berbagai 

majalah fashion Eropa. Saat ini ia berdomisili di Eindhoven bersama suami dan kedua 

  anaknya. 

*** 

Dan katakanlah: "Segala puji bagi Allah, Dia akan memperlihatkan kepadamu tanda-       

tanda kebesaran-Nya, maka kamu akan mengetahuinya. Dan Tuhanmu tiada lalai dari apa yang kamu kerjakan". (QS An Naml:93) 

1. Gua Ashabul Kahfi (The Seven Sleepers Cave) 
Gua Ashabul Kahfi yang disebut dalam Surat Al Kahfi 18: 10-22 ini berada di pinggiran kota Abu Alanda di Amman, Jordania. Perjalanan kesa- 

na mudah karena situs ini sangat popular terutama di kalangan wisatawan muslim. Kami menuju ke lokasi sendirian saja dengan mobil sewaan. 

Kebetulan untuk mencapai lokasi juga tidak sulit, cukup memakai GPS yang tersedia, 30 menit dari kota Amman. Saat sampai sana, kami ber- 

barengan dengan jamaah umroh dari Indonesia yang datang berombongan bus besar dengan ditemani guide lokal berbahasa Indonesia. 

Pintu masuk ke dalam gua cukup kecil tetapi ternyata di dalamnya cukup besar, apalagi untuk 7 orang saja. Dibandingkan dengan gua nabi 

Luth, besarnya bisa 5 kali lipatnya. Yang menakjubkan lagi, masuk dan keluarnya cahaya dalam gua itu persis seperti yang digambarkan dalam 

Al Kahfi ayat 17. 

2. The Living Sahabi atau The Blessed Tree, Pohon Rasulullah SAW 
Kami juga berziarah ke tempat yang dikenal dengan ‘The Blessed Tree’, pohon yang dipercaya sebagai tempat Rasulullaah SAW duduk 

beristirahat saat beliau SAW yang masih remaja, bepergian dengan Abu Thalib, pamannya untuk berdagang ke negeri Syam. Disitulah pendeta 

Buhaira/Bahira mengenali tanda kenabian pada remaja 12 tahun tersebut (SAW). 

Saat ini pohon Rasulullah dibawah penjagaan dan perawatan pemerintah Jordan. Lokasinya ada di desa al-Buqayawiyya, lokasi tepatnya agak 

sulit dijangkau oleh google map. Ia terpencil di tengah padang gersang, dan hanya satu-satunya pohon yang hidup di daerah itu, difoto ini 

kondisi pohon dalam musim dingin daunnya sedang gugur, bila musim semi dan panas datang pohon ini rindang berdaun hijau. 

(Pen.: Inne Rachma, Ed. AVI) 



Sudah hampir dua tahun aku gunakan Canva, dan setiap hari aku semakin senang 

dan puas dengannya. Canva adalah Web- software untuk membuat flyer, brosur dll 

yang sangat mudah penggunaannya, dengan menggunakan template-template yang 

ada. Cukup dengan drag & drop, jadi gak perlu software adobe yang mahal, atau gak 

perlu print melewati printer cobvensional. Semua bisa dilakukan dirumah dan gratis! 

Bisa dibilang aku berkembang dengan Canva :) dua tahun yang lalu Canva tidak 

memiliki opsi dan fungsi sebanyak ini. Sekarang kita bisa membuat produk sesuai 

dengan keinginan dan selera kita 100%. Berikut keunggulan dari Canva; 

1. Pilihan ukuran/type produk dari grafis sosmed/presentasi dll. 

2. Drag & Drop (benar2 buat dummie) 

3. Warna/opacity/posisi yang flexible 

4. Gratis, Web-based 

5. Bisa dikopi untuk membuat template sendiri 

6. Bisa kerja sama/share dengan tim max 10 orang 

7. Dari flyer ke logo, youtube thumbnail sampai CV, semua bisa. 

8. Auto safe, bisa dirubah atau digunakan lagi 

9. Donlot dokumen sesuai dengan kebutuhan (jpg, png, pdf) 

10. Gunakan/gabungkan foto sendiri atau design sendiri. 

Aku benar-benar gak bisa tentukan apa yah kekurangannya?! Aku pakai hampir tiap 

hari dan Canva benar-benar telah memudahkan pekerjaanku. Dan lagi aku gak 

berlatar belakang teknis, jadi aku benar-benar sarankan agar kalian juga coba 

CANVA.com 

PPME Al Ikhlash memberikan workshop mengenai canva untuk pengurus ataupun 

jemaah, biayanya 5 ero dan semua pemasukan masuk ke kas masjid agar kita bisa 

memberikan program yang baik dan bermutu ke jemaah. Trainernya tidak 

mendapatkan ongkos sepeserpun. 

Permen              Jelly  

Permen identik dengan cemilan khas anak-anak 
dan anak- anak sangat pasti menyukainya. 
Tentunya kita sebagai orang tua harus jeli dan 
memilah-milah produk  mana yang mengandung 
 gelatin babi, sapi atau sama sekali tanpa gelatin. 
Oleh karena itu baca dengan teliti etiket tiap 
kemasan. 
Saat ini banyak sekali permen yang diproduksi 
tanpa gelatin. Di Kruidvat misalnya anda bisa 
dengan mudah mendapatkannya atau juga 
melalui toko online seperti Holly Jolly atau Sweet 
Halal. 

Lalu apakah permen yang dijual di mesin penjual 
otomatis PPME AIA mengandung  gelatin? 
Menurut informasi dari pengurus, permen jelly 
(Haribo) yang dijual di mesin otomat mengandung 
gelatin sapi halal.  Selain itu, di setiap kemasan 
telah terpampang sertifikasi halal.  Dan setelah 
saya baca baik-baik etiketnya terbukti permen 
yang dijual di PPME AIA bahkan ada yang tidak 
mengandung gelatin sama sekali. 

Jadi…para orangtua tentukan pilihan anda. 
Dampingi secermat mungkin anak-anak anda 
dalam membeli permen.  (Pen: Neng Ifa) 

Nyam-Nyam
SIrup Jahe
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Kalau kita meminum kopi atau teh di mesjid 

PPME AIA  selain gula, pasti tersedia sirop 

jahe. Sirop jahe yang penuh aroma ini 

menambah rasa kopi dan teh menjadi lebih 

enak dan hangat layaknya minum wedang 

jahe . Yuk kita coba resep dari Ibu guru 

Mutqiah cara membuat sirop Jahe. 

Bahan 
1.     1 kg jahe yang segar 

2.     2 kg gula 

3.     1 sendok thee garam 

Cara membuat: 
Cuci jahe sampai bersih lalu potong kecil- 

kecil, kemudian jahe diblender sampai halus. 

Setelah halus jahe diperas. Remas remas 

jahe lalu peras untuk kedua kalinya dengan 

ditambahkan 250 ml air, peras sampai airnya 

tidak keluar lagi. Perasan air jahe direbus 

 sampai mendidih, matikan api. Lalu masukan 

gula dan garam. Aduk aduk sampai jahe 

kelihatan seperti sirop. 

Selamat mencoba! 
(Sumber: Bu guru Mutqiah. Pen: Neng Ifa) 

CANVA.COM
GATECH -  GADGET TECHNOLOGY

PPME Al Ikhlash Amsterdam menawarkan

jasa ini secara cuma-cuma

Pengajar akan diberikan ongkos transport 

Materi dan bahan sudah ada

D I C A R I  S U K A R E L A W A N  P E N G A J A R

Silahkan hubungi ibu Lia ppmeyouth@gmail.com 
Les bahasa indonesia 2x sebulan tiap hari Minggu
ke-1 & ke-3 (12:00-13:00) 
Les Nederlands 2x sebulan tiap Jum'at ke-1 dan
ke-3 (19:30-21:00)

A. BAHASA INDONESIA 
B. NEDERLANDS

PPME Al Ikhlash Amsterdam menawarkan 

layanan ini secara gratis

Pengajar akan diberikan ongkos transport, jika 

diinginkan

Workshop bisa mengenai apa saja, memasak, 

skills, software, fotografi, membuat kue, 

menjahit, ekonomi, parenting, coaching dlsb.

D I C A R I  S U K A R E L A W A N  P E N G A J A R

Silahkan hubungi ibu Lia ppmeyouth@gmail.com untuk

informasi selanjutnya 

WORKSHOP
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Niat Sebelum Berbuat 

Persiapan Ramadhan

Berdasarkan hasil analisa Bidang Litbang PPME Al-Ikhlash Amstrdam (PPME AIA) selama tiga tahun terakhir, program Ramadhan telah 
menjadi momentum yang paling tepat untuk menggerakkan spirit rohani bagi umat Islam (anggota dan non-anggota PPME AIA) di Belanda, 
khususnya Amsterdam. Disadari atau tidak, datangnya bulan Suci Ramadhan memiliki makna ganda. Selain sebagai sarana memperbanyak 
amal ibadah dalam rangka meningkatkan ketaqwaan, Ramadhan juga sebagai sarana untuk menambah wawasan tentang agama Islam melalui
kegiatan dakwah. 

Pada Ramadhan tahun lalu, PPME AIA telah mencoba menyuguhkan inovasi program berupa workshop Islamic Parenting dengan pembicara 
Ustadz Enha. Namun target yang ingin dicapai panitia saat itu belum optimal, karena minimnya kesiapan dan persoalan internal. Dengan 
melihat pengalaman dan peluang, Bidang Libang PPME Al-Ikhlash merekomendasikan agar Ramadhan 1439 H/2018 kali ini diberlakukan 
Ramadhan Tematik; yaitu kegiatan di Bulan Ramadhan yang memiliki satu tema tertentu dengan target serta orientasi yang jelas. Target 
tersebut akan didasarkan pada skala prioritas program PPME AIA 2018-2019. 

Contoh Ramadhan tematik misalnya orientasi PPME AIA 2018-2019 adalah peningkatan jumlah jamaah Haji/Umroh. Maka pada momentum 
Ramadhan 1439 H/2018, Pengurus harus membidik tema ibadah Haji/Umroh dengan cara menyiapkan acara-acara workshop tentang 
pentingnya ibadah haji dan Umroh, serta mengundang ustadz ramadhan yang fasih berbicara ibadah Haji/Umroh. Targetnya, setelah 
Ramadhan berakhir, anggota dan jamaah PPME AIA sadar dan segera mendaftarkan Haji/Umroh di PPME AIA entah 2018 atau 2019.   

Disinilah tujuan konsep Ramadhan Tematik PPME AIA, karena target dan program organisasi saling beririsan dengan nilai-nilai ajaran Islam. 
Program Ramadhan menjadi terorientasi dan  keberhasilan kegiatan bulan ramadhan bukan dinilai hanya dari ustadznya bagus dan disukai 
jamaah, namun lebih ditentukan pada pemahaman dan perubahan perilaku jamaah setelah mengikuti kegiatan. 

Jadi mari kita tunggu bersama Program dari Panitia Ramadhan tahun ini. Marhaban ya Ramadhan. (Laporan Ibnu Fikri; Ed: AVI) 
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EVALUASI RAMADHAN
L E S S O N S  L E A R N E D

Bukan tanpa alasan bahasan tentang niat ini menjadi bahasan 

pembuka di beberapa kitab fikih dan hadis. Dalam kitab hadis 

Arbain (40 hadits pilihan), Imam Nawawi meletakkan bahasan 

niat sebagai  topik pembuka, Imam Bukhari meriwayatkan hadis 

ini pada beberapa bab pada kitab shahihnya, sedangkan  Imam 

Muslim meriwayatkannya pada akhir bab Jihad. Semua sepakat 

bahwa niat ini menjadi faktor penentu keberhasilan sebuah amal 

baik. Di kehidupan kita sehari-hari, ada banyak orang yang 

melakukan hal-hal yang tampaknya biasa, namun justru bernilai 

tinggi di hadapan Allah karena diawali dengan niat yang tulus. 

Pekerjaan rutin tiap pagi yang kita lakukan hanya akan sekedar 

menjadi ritual biasa jika tidak diawali dengan niat yang tepat. 

Sebaliknya akan bernilai luar biasa di hadapan Allah ketika 

diawali dengan niat yang baik. Aktivitas sederhana seperti 

menyiapkan sarapan keluarga, antar anak sekolah, akan bernilai 

istimewa di hadapan Allah ketika diniatkan sebagai bentuk syukur 

kepada Allah atas nikmat yang Ia berikan, karena di saat yang 

sama ada banyak anak yang tidak mendapatkan pendidikan yang 

layak. aktivitas sederhana pergi mencari nafkah, akan bernilai 

tambah di hadapan Allah apabila diiringi dengan niat agar mampu 

memberi kesejahteraan kepada keluarga, hidup tidak menjadi 

peminta, bahkan kuat ekonomi agar dapat lebih bisa berbagi. 

Semoga kita semua tetap terjaga untuk selalu pandai menjaga 

niat di awal perbuatan baik yang hendak kita lakukan. 

Pen: Ust. Advan Navis Zubaidi 

(Disarikan dari Hadist No. 1 di Kitab Hadits Arbain Nawawi) 

Bulan puasa tidak terasa semakin dekat. Tahun ini diperkirakan bulan 
Ramadhan akan jatuh pada tanggal 17 Mei sampai dengan 16 Juni 2018. 
Semoga Allah SWTmemberikan kesempatan kepada kita untuk dapat 
 melaksanakan kembali ibadah wajib ini. In syaa Allah kita diberikan 
kekuatan, sehat secara jasmani maupun rohani. 

Sesuai judul di atas, apa saja sih keajaiban puasa bagi kesehatan tubuh 
kita? Dikutip dari artikel Dompet Dhuafa dan beberapa penelitian medis, 
keajaiban/manfaat 
puasa diantaranya adalah: 
1. Proses detoksifikasi : pembuangan racun (toksin) atau zat-zat yang 
tidak diperlukan tubuh seperti kelebihan kolesterol, garam, gula, sehingga 
dapat mencegah penyakit kencing manis dan darah tinggi. 
2. Proses regenerasi: pembaharuan sel dalam tubuh, artinya sel-sel baru 
pada organ tubuh kita dapat terbentuk dengan baik. 
3. Zat katekolamin mencapai titik rendah di dalam tubuh sehingga 
berperan sekali dalam sifat sabar dan tidak mudah marah selama 
berpuasa.Apabila zat tersebut dalam tubuh kita tinggi, maka akan 
memacu cepatnya denyut jantung dan menimbulkan peningkatan  dan 
penyempitan tekanan darah. 
4. Dapat memperkuat sistem kekebalan tubuh dimana fungsi dari sel-sel 
getah bening akan membaik 10 kali lipat. 
5.Menyembuhkan penyakit bagi penderita sakit maag fungsional 
dikarenakan faktor stress, makan tidak teratur, cemilan tidak sehat. 

Terbukti sudah bahwa puasa itu menyehatkan. Dan Rasullulah Nabi 
Muhammad bersabda ‘Berpuasalah maka engkau akan sehat ( HR 
Thabrani). Semoga keyakinan kita semakin kuat dalam menjalankan 
ibadah puasa di bulan Ramadhon dan menjalankan 
ibadah puasa dengan baik dan tepat. Amiin YRA. (Pen: Neng Ifa) 

Keajaiban Puasa Bagi Kesehatan Tubuh 

OLKA
Olah Raga & Kesehatan
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“Dan segala sesuatu kami jadikan berpasang-pasangan, supaya kamu mengingat 
kebesaran Allah “, demikian Firman Allaah dalam Al Quran, Surat Adz Zariyat : 49. 
Sebagai lembaga dakwah Islam, tentunya PPME AIA juga memfasilitasi acara 

pernikahan, terutama Akad Nikah yang diwajibkan untuk meres-mikan pernikahan 

antara sepasang manusia. Alhamdulillaah, sekarang dengan adanya gedung milik 

sendiri, maka PPME AIA pun dapat sekaligus memfasilitasi Walimatun Nikah (resepsi). 

Berikut ini merupakan laporan dari Bidang Litbang yang telah mengorganisasi 

acara pernikahan anggota PPME AIA. 

Pada tanggal 1 Maret 2018, Robert Van Raalte, atau Muhammad Fatah memberikan 

kepercayaan kepada PPME AIA untuk menjadi fasilitator acara akad Nikah dan Walimatun Nikah-nya dengan Ayaantu Ahmed. Muhammad 

Fatah adalah anggota Baru PPME AIA yang telah mendeklarasikan keIslamannya pada tahun 2015 di Demak Jawa Tengah, Indonesia. Sekitar 

satu bulan sebelum proses pernikahan, ia mengajukan diri untuk menikah dan merayakan pernikahan secara Islami di Gedung PPME AIA 

dengan menyerahkan dokumen keanggotaan di organisasi PPME AIA  dan pendaftaran pernikahannya. 

Kegiatan Akad Nikah kedua mempelai dimulai pukul 14.30 sampai 16.30 di Masjid PPME AIA, Lantai Dasar Gedung Indonesische Cultureel 

Centrum, Jan van Gentstraat 140, 1171 GN Badhoevedorp. Bertindak sebagai imam pembimbing prosesi adalah ustadz Bari Muchtar dan 

sebagai saksi dihadirkan 1 orang saudara dari Ayaantu Ahmed dan 1 sahabat dari Muhammad Fatah. Alhamdulillaah  acara yang dihadiri oleh 

63 orang tamu ini berjalan dengan baik. Dimulai dengan sambutan pembukaan dan pembacaan ayat Quran oleh ust. Muharam, lalu langsung 

masuk ke acara utama yaitu Prosesi Ijab Qabul disambung dengan Doa Nikah. Kemudian disambung dengan Shalat Ashar berjamaah dan 

penandatanganan buku nikah oleh Pengurus PPME AIA yang diwakili oleh Pak Muktisjah Suryo. Acara akad nikah ini diakhiri dengan foto 

bersama, pemotongan tumpeng dan ramah tamah. Acara yang dipersiapkan oleh Sdri Amalia, Bu Indra, Pak Hakim, Mas Tris, dan Pak 

Muharom ini berjalan dengan nyaman dalam suasana yang penuh keramah tamahan. 

Malamnya, sekitar pukul 20.30 s./d 21.00, diadakan Walimatun Nikah. Kegiatan Walimatun Nikah kali ini berbeda dengan acara yang 

sebelumnya di adakan di Gedung PPME, karena tamu yang diundang hanya lelaki. Hadirin berjumlah sekitar 37 orang yang terdiri dari pihak 

keluarga dan kolega kedua mempelai dan pengurus PPME AIA yang diwakili oleh Bp. Ibnu Fikri dan Bp. Hasanul Hasibuan yang malam itu juga 

bertindak sebagai MC. Acara ini bukan hanya berisikan ramah tamah, namun juga Ceramah Nikah oleh Bp. Ludo Jongmas dan Do’a Nikah oleh 

Ust. Kasijo. 

Kedua acara tersebut mendapatkan apresiasi dari para tamu yang hadir, baik Muslim maupun non-muslim. Dengan ini, PPME AIA telah 

menunjukkan identitas kulturalnya sebagai masyarakat Muslim Indonesia yang membuka pintu lebar-lebar kepada siapapun masyarakat Eropa 

di Belanda, baik muslim maupun non muslim dari berbagai bentang budaya. Insya Allaah terlaksanalah tujuan PPME untuk mewujudkan 

Dakwah Islam yang Rahmatan lilAlamin. 

Bila anda, keluarga atau teman anda berminat melaksanakan akad nikah ataupun resepsi pernikahan di Gedung Indonesische Cultureel 
Centrum, jangan ragu untuk menghubungi Pengurus PPME AIA. (dari Lap. Bp Ibnu Fikri - Ed:AVI) 

Ibnu Fikri - Litbang
AKAD  DAN  WAL IMATUN  N IKAH  ROBERT  VAN  RAALTE  

PPME Heemskerk
Barokah

Blog tamu

Tetangga dan bersaudara

PPME Heemskerk Al Barokah adalah PPME yang paling kecil di Belanda karena selain jumlah anggota yang 

sedikit, juga hanya terdiri dari ibu-ibu saja. Dimulai dari grup pengajian kecil dari rumah ke rumah sekitar 25 

tahun yang lalu hingga saat ini kami bisa menyewa gedung untuk pengajian rutin. Setiap bulannya kami 

mengadakan pengajian di Minggu ke-4 yang dibimbing oleh bapak Naf’an Sulchan dan ibu Tuty Vink. 

Pengajian kami semenjak beberapa tahun terakhir ini diadakan di Castricum. Asal nama PPME Al-Barokah 

Heemskerk karena dulunya kegiatan kita ada di Heemskerk 

Sebagian anggota PPME Al-Barokah  juga merupakan anggota 

PPME AL-IKHLASH Amsterdam. Anggota kami pun tidak hanya 

dari Heemskerk tetapi ada juga yang dari Beverwijk, Alkmaar, 

Assendelft, Castricum, Herhugowaard dan juga Hoofddoorp. 

Untuk konsumsi setiap bulannya, anggota di bagi menjadi 4 grup 

dan setiap  grup mendapatkan giliran untuk menyediakan kon- 

sumsi. Grup yg bulan sebelumnya memasak mendapat tugas 

untuk mengatur dan membersihkan ruangan. 

Tema pengajian setiap bulannya biasanya akan ditanyakan dulu 

sebelumnya ke bapak Naf'an. Setelah ada konfirmasi tentang 

tema apa yang akan beliau sampaikan. maka sekretaris akan 

mengumumkannya untuk anggota  melalui Facebook group. 

(Purwati) 


