
Semangat dan Motivasi

Assalamualaikum, sahabat  Gamais.
Kita sering merasa tidak memiliki motivasi menjalani 

kehidupan. Terjerat perasaan bingung tentang apa yang akan 
kita lakukan di masa depan. Boleh jadi, kita mempertanyakan 
ada tidak motivasi dalam diri kita karena kita belum paham 
akhir tujuan hidup kita. Memahami tujuan akhir hidup akan 
memberikan kita arahan bagaimana menjalankan kehidupan 
dengan penuh semangat. Jadi, mulailah dari akhir alias start 
with the end. Dalam Q.S Ali Imran ayat 102 “Bertakwalah kamu 
dengan sebenar-benarnya takwa,dan janganlah mati kecuali 
dalam keadaan muslim”. Maka, jelaslah sebagai seorang 
muslim, kita semua memiliki tujuan tetap dalam keadaan 
muslim hingga akhir hayat. 

Perlu diwaspadai ketika kita mulai terlibat perang 
pemikiran, yang memicu kita melakukan larangan-larangan 
yang mestinya dijauhi. Bisikan syaitan untuk mengajak 
manusia bermaksiat itu bisa masuk melalui pola pikir atau 
mindset. Tahukah kita bahwa intensitas bermaksiat 
berpengaruh terhadap menurunnya kadar motivasi 
seseorang? Coba kita telusuri, apakah tanda-tanda serangan 
nge drop nya motivasi sudah menjangkit diri. Berikut lima 
tanda-tanda itu:
1. Lebih baik saya daripada kamu 

Kalau sudah merasa lebih baik dari orang lain, hati-hati 
saja. Ini merupakan gejala awal kesombongan yang berujung 
menganggap remeh orang lain. Saat sudah bersemayam 
kesombongan, kita jadi tidak sadar kalau sudah berbuat 
kesalahan atau keburukan. 
2. Orang lain juga begitu

Fitrah manusia itu suci. Inilah yang menjadikan kita 
memiliki gejolak hati memberontak, jika yang kita perbuat tidak 
sesuai kata hati. Misal nih, saat ujian kita mencontek. Ketika 
timbul perasan bersalah, itu merupakan suara hati kita. Akan 
tetapi, kalau sudah berpedoman “orang lain juga begitu”. Maka 
perlahan kepekaan hati sirna.
3. Sekali ini saja

Kepekaan hati dalam membedakan hal yang salah dan 
benar bisa semakin terkikis kalau kita terbiasa ngeles saat 
berbuat maksiat. 'sekali ini aja deh ga sholat subuh' 'sekali ini 
aja deh soalnya kepepet'
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AL-QUR’AN

MeSSAGE

”Dan (ingatlah) Tuhanmu
memaklumkan, 

‘Sesungguhnya jika 
kamu bersyukur, niscaya

Aku akan tambah (nikmat)
kepadamu, tetapi jika 

kamu mengingkari
(nikmat-Ku), maka pasti
azab-Ku sangat berat’.”

(QS: Ibrahim [14] : 7)
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Assalamu’alaikum Wr. Wb, sahabat 
Gamais!
 Alhamdulillah, pada hari Jumat 
(8/03/15), kita masih bisa berkumpul untuk 
bersama-sama me-recharge semangat 
kita di awal semester genap ini, dalam 
acara yang bertajuk GO!KIL (Grand 
Opening Kajian Islam). 

GO!KIL ini merupakan agenda awal 
pembuka tiga kajian yang akan rutin 
dilaksanakan oleh Gamais kedepannya. 
Apa aja sih tiga kajian itu, sob? Yuk kita 
bahas satu per satu! 

Buletin ini sebagai media informasi, komunikasi, 
dan dakwah mahasiswa FKM UNDIP, yang
d i te rb i tkan o leh  Gamais  FKM UNDIP
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Embun Hadits 
“Beribadahlah kepada Allah 

seakan-akan kamu melihat-Nya, 
jika kamu tidak bisa melihat-Nya, 

maka sesungguhnya Dia 
melihatmu”. 

(H.R. Muttafaq ‘alaih)

1. FBI (Forum Belajar Islam)
FBI merupakan kajian rutin  yang In Sha Allah akan dilaksanakan setiap hari kamis pada minggu 

kedua dan minggu ke empat setiap bulannya, mulai dari pukul 15.30 WIB sampai dengan selesai. 
Penanggung jawab dari kajian FBI ini adalah Departemen ISD (Islamic Study Development).

Gamais berkarya untuk dakwah, karena dengan dakwah kita mengenal ukhuwah. Jangan pantang 
menyerah dan lelah untuk berdakwah, karena kita bersama untuk meraih berkah. #KajianItuAsyik

2. PHASMINA (Public Health Class of Muslimah on Friday)
Kalau tahun lalu namanya JIHAN (Kajian Rohani untuk Muslimah), tahun ini ada sedikit nuansa baru 

dengan nama yang berbeda. PHASMINA merupakan kajian rutin  yang In Sha Allah akan dilaksanakan 
setiap hari jumat pada minggu pertama dan minggu ketiga setiap bulannya, mulai dari pukul 12.00 WIB 
sampai dengan selesai. Kajian ini khusus untuk akhwat ya sob ;) Penanggung jawab dari PHASMINA 
adalah Departemen Annisa.

Wanita.. Darimu lah lahir generasi penerus yang akan membawa panji-panji Islam berkibar di bumi 
ini. Maka, jika engkau seorang wanita, tunjukkanlah pada dunia kau mampu berkarya nyata!, 
#BeAGreatMuslimah

 3. Tahsin Class
Tahsin Class merupakan kelas membaca Al-Qur’an. Disini kita bisa bersama-sama belajar untuk 

terus memperbaiki bacaan Al-Qur’an kita. Untuk pelaksanaannya masih bersifat insidental. Penanggung 
jawab dari Tahsin Class ini adalah Departemen Ketakmiran.Mewujudkan Gamais Berkarya dalam 
menyejahterakan dari, oleh, dan untuk umat Islam. #YukRamaikanMushola

GO!KIL : 
Semangat Melangkah, 

Menggapai Ilmu yang Barokah!

Pemateri : Ustadz Yusuf Hartanto

CONTACT US
@GamaisFKMUNDIP
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Kabister
(Kabar Islam Internasional)

 Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Turki 
menandaskan pemberitaan tentang keterlibatan 
mahasiswa Indonesia dalam Daulah Islamiyah Iraq wa 
Syam (Daisy/ISIS/ISIL) tidaklah benar.
Pelajar Indonesia yang tergabung dalam wadah PPI 
Turki “menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan     
UUD 1945 sebagai pedoman kehidupan.” Pelajar 
Indonesia di Turki “menghormati pernyataan sikap 
Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat tentang ISIS,” 
tulis PPI Turki dalam pernyataan pers bertanggal 14 
Maret 2015 yang diril is PPI Turki Fans Club 
ditandatangani Ketua Umum PPI Turki, M Rizky 
Noviyanto, S,H, M.Si.
 Ketua PPI Turki M. Rizky Noviyanto 
menyatakan pengaitan antara pelajar Indonesia di 
Turki dan ISIS sama sekali tak relevan. Baginya, 
pelajar Indonesia di sana selalu “mengutamakan 
prestasi dan karya.”. Secara tegas, Duta Besar RI 
untuk Republik Turki Wardana menyatakan mahasiswa 
Indonesia bukan penyalur Warga Negara Indonesia 
(WNI) yang berniat bergabung dalam ISIS.

 Mungkin banyak umat Islam yang terjebak dengan nama-nama produk yang tampak indah tetapi 
sebenarnya  mengandung unsur babi didalamnya. Untuk menghindari hal tersebut, mari kita simak bersama 
beberapa istilah produk yang mengandung babi :
1. Pork (istilah yang digunakan untuk daging babi di dalam masakan).
2. Swine (istilah yang digunakan untuk keseluruhan kumpulan spesis babi).
3. Hog  (istilah untuk babi dewasa, berat melebihi 50 kg).
4. Boar  (istilah untuk Babi liar).
5. Lard (lemak babi yang digunakan bagi membuat minyak masak dan sabun).
6. Bacon (daging haiwan yang disalai, termasuk babi).
7. Ham (daging pada bagian paha babi).
8. Sow (istilah untuk babi betina dewasa (jarang digunakan).
9. Sow Milk (Susu babi).
10. Pig (istilah umum untuk babi muda, berat kurang daripada 50 kg.)
11. Porcine (istilah yang digunakan untuk sesuatu yang berkaitan atau berasal dari babi). Porcine sering      
      digunakan di dalam bidang pengobatan/ medis untuk menyatakan sumber yang berasal dari babi.
12. cu nyuk, dalam bahasa Khek/Hakka berarti daging babi
13. chāshū  atau yakibuta merupakan makanan yang merujuk pada nama makanan olahan babi  bagian  
      perut
14. dwaeji- bulgogi berarti babi panggang bumbu; Samgyeopsal (daging perut babi yang dipanggang 
      tanpa/dengan bumbu); Makchang gui  (jeroan babi panggang)
15. Saksang (olahan daging babi khas daerah Tapanuli); Bak kut teh (makanan Tionghoa paduan dari sayur 
      asin dengan kaldu iga babi khas Kepulauan Riau), Tinorangsak: gulai babi khas Manado

Hidup Sehat Islami

Kenali Istilah Lain Dari Babi di Sekitar Kita
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Muslimah Corner

Masih terkait dengan fokus utama kita yaitu seputar motivasi, kini kita beranjak 
pada hal-hal yang terkait dengan meningkatkan percaya diri. Sebagai seorang 
muslimah, kita harus memiliki rasa percaya diri yang baik. Percaya diri dapat 
mengurangi, bahkan menghilangkan kegelisahan. Mengapa begitu? 

Semangat. Itulah aura yang terpancar dari seorang muslimah yang percaya diri. 
Muslimah yang memiliki semangat tinggi akan optimis dalam menjalani 
kehidupannya, dan muslimah yang optimis tidak akan membiarkan perasaan 
gelisah melemahkan semangatnya. Dia yakin, apapun yang membuatnya gelisah 
akan menemukan penyelesaiannya.

Saudariku, perkuatlah rasa percaya diri kita karena percaya diri merupakan 
salah satu kunci untuk menggapai cita-cita dan meraih kesuksesan dalam hidup. 
Kunci dari percaya diri itu ada pada diri kita sendiri, sebagaimana Allah berfirman, 
“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka 
mengubah keadaan diri mereka sendiri (Q.S. Ar-Ra'd [13]: 11)

Untuk mengembangkan rasa percaya diri, cobalah melakukan hal-hal berikut ini 
:Pertama, berpikirlah akan hal-hal yang positif; hilangkan praduga, apalagi berburuk 
sangka. Pikiran positif dapat memunculkan dugaan baik kepada orang lain dan 
mendorong kita untuk menjadi lebih percaya diri, bersikap terbuka, saling 
mendukung, dan kooperatif terhadap orang lain. Kedua, selalu melakukan sesuatu 
yang terbaik. Cita-cita untuk mewujudkan suatu harapan yang baik harus kita 
tanamkan. Kerjakanlah segalanya sebaik mungkin dan hanya demi Allah semata 
semua rencana dan ikhtiar kita pasrahkan. Yakinlah bahwa tiada suatu yang besar 
tanpa perjuangan yang hebat. Ketiga, berusalah untuk fokus pada apa yang kita 
cita-citakan. Bayangkanlah semua akan terwujud, tentunya tak lupa dengan disertai 
ikhtiar dan do'a. Dengan begitu, insya Allah, semangat kita akan terus berkobar.

Saudariku, kita harus terus mengembangkan rasa percaya diri. Bagaimana 
orang lain dapat percaya kepada kita jika kita saja tidak percaya kepada diri sendiri? 
Oleh karena itu, jika kita merasa tidak percaya diri karena menganggap orang lain 
lebih dari kita, galilah potensi keunikanmu. Everyone has their own special 

Kerjakan semuanya secara total dan sungguh-sungguh, karena hidup ini adalah 
soal bagaimana kita memainkan “peran” kita sebagai muslimah dengan sebaik-
baiknya. Mainkan saja peranmu, tugasmu hanya taat kan? Taat yang dalam suka 
maupun tidak suka. Taat yang bukan tanpa keluh, namun mengupayakan agar keluh 
menguap bersama do'a-do'a yang mengangkasa yang menjadikan kekuatan untuk 
tetap taat. Mainkan saja peranmu, dalam taat kepada-Nya, dan karena-Nya .
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Sumber : Hidayatullah.com 

PPI Turki Mengaku 

Pelajar Indonesia Tak Terlibat ISIS

Sumber : Hidayatullah.com 

4. Tidak ada yang melihat
Nah, karena sudah diawali dengan 

meremehkan perbuatan yang salah dan 
tidak mendengarkan kata hati, dan mulai 
ser ing ngeles ,  maka dalam dir i 
seseorang muncul sikap cuek berbuat 
maksiat karena pedomannya selama 
manusia gak melihat, tidak masalah. 
Padahal, kita sudah mengerti kan jika 
Allah SWT Maha Tahu?
5. Cuek aja lah

Kalau ini sudah tingkatan yang 
gawat. Bisa-bisa hati sudah mengeras 
dan tidak menerima nasehat-nasehat 
baik.

Jadi ,  bagaimana membentuk 
motivasi awal merupakan pilihan bagi 
k i t a  s e m u a .  s e s e o r a n g  a k a n 
bersemangat jika jiwanya juga sehat. 
Dan kondisi jiwa yang sehat gak jauh-
jauh dari kualitas kita sebagai muslim. 
Start from the end…end up in good way 

Editor : Departemen ISD Gamais FKM Undip 

Meningkatkan Percaya Diri

Sumber : Annisa Lathifa dalam bukunya 
                  “La Tahzan for Modern Muslimah

Editor         : Departemen Syiar Infokom
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