
TRIANGLE OF LOVE

Assalamualaikum, sahabat  Gamais.
Cinta berasal dari Allah. Ketika kita ingin  mencintai 

makhluknya, kita harus mendekati Allah terlebih dahulu.  
Mencintai Allah dimulai dengan mencintai rasulnya. Ketika kita 
memulai cinta kepada baginda Rasul,maka otomatis kita akan 
lebih mudah mencintai Allah.  Cinta di hati menggambarkan 
keimanan.
Penyebab kita bisa meraih manisnya Iman, Mencintai Allah ;
1. Mencintai seseorang karena Allah
2. Tidak mau kembali kepada kekufuran
3. Allah dan rasul lebih dicintai dari yang selainnya

Kita tidak akan menikmati manisnya iman sebelum kita 
mencintai seseorang semata-mata karena Allah. Manisnya 
iman yaitu ketika kita mencintai seseorang karena 
Allah.Sebaik-baiknya cinta yaitu suatu cinta yang muncul 
ketika ingin menikah yang diniatkan karena Allah. Cinta berasal 
dari Allah. Ketika kita mencintai apapun atau siapapun , kita 
harus mencintainya karena Allah. Namun cinta itu tidak boleh 
melebihi cinta kita pada rasul dan Allah. 

“Sesungguhnya jika Allah  mencintai seorang hamba, 
maka Allah akan memanggil malaikat Jibril. Allah akan berkata 
kepadanya, “Sesungguhnya aku mencintai si Fulan, maka 
hendaklah engkau juga mencintainya”. Maka Jibril pun akan 
mencintainya. Kemudian malaikat Jibril akan berseru di langit 
dengan mengatakan, “Sesungguhnya Allah. mencintai si 
Fulan, maka cintailah si Fulan. Kemudian penduduk langit akan 
mencintai dirinya”. Rasul bersabda, “Kemudian penduduk bumi 
pun akan mencintainya”. Jika Allah memurkai seorang hamba, 
maka Allah akan memanggil malaikat Jibril dan mengatakan 
kepadanya, “Sesungguhnya aku memurkai si Fulan. Maka 
murkailah dia. Kemudian Jibril memurkainya dan dia menyeru 
kepada penduduk langit, “Sesungguhnya Allah memurkai si 
Fulan, maka murkalah kalian kepadanya”. Maka penduduk 
langit pun akan memurkainya. Lantas, murka Allah itu akan 
diletakkan di bumi (sehingga penduduk bumi juga akan 
memurkainya)” (HR. Muslim).

Mencintai Allah adalah setinggi-tingginya cinta. 
Sempurnakan cinta kita pada Allah sebelum kita  

melabuhkan cinta kita pada makhluk Nya.
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Gamais Preventif dan Inspiratif

AL-QUR’AN

MeSSAGE

”Allah telah menjanjikan
kepada orang-orang
yang beriman dan

beramal saleh, (bahwa)
mereka akan mendapat

ampunan dan
pahala yang besar.”

(QS: Al-Ma’idah [05] : 9)
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Buletin ini sebagai media informasi, komunikasi, 
dan dakwah mahasiswa FKM UNDIP, yang
d i te rb i tkan o leh  Gamais  FKM UNDIP

Embun Hadits 
“Sesungguhnya amalan-amalan 

itu tergantung niatnya dan 
sesungguhnya setiap orang 

akan mendapatkan sesuai apa 
yang diniatkannya”. 

(H.R. Muttafaq ‘alaih)

Pemateri :Ustadz Djoko Priyatno

Edisi 3 / Aprilz 2015/ 1436 H

Supercamp Gamais periode 2015, 
merupakan salah satu acara yang sengaja 
dirancang pada awal kepengurusan yang 
ditujukan untuk meng-upgrade semangat 
p e n g u r u s  G a m a i s  P e r i o d e  2 0 1 5 
khususnya dalam menjalankan amanah 
dan dakwah yang baru saja diembannya, 
juga untuk lebih mengakrabkan ukhuwah 
antar pengurus maupun alumni Gamais, 
sesuai dengan tema yang diusung dalam 
acara kali ini, yaitu “Upgrade Yourself To 
Be A Great Moslem”. Supercamp kali ini 
terasa lebih bersahabat, walaupun dalam 
pelaksanaannya pada tanggal 4-5 April 
2 0 1 5 ,  B a n t i r  S u m o w o n o ,  y a n g 
notabenenya merupakan Asrama Rindam 
TNI, menjadi saksi kebersamaan kami.
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Supercamp Gamais 2015

CONTACT US
@GamaisFKMUNDIP

Gamais FKM Undip

gamais.fkm.undip.ac.id

gamaisfkmundip

Dakwah Kreatif Inovatif : 
Berdakwah dengan Cinta, 
Menjadi Insan yang Mulia

Pa d a  (2 9 /3 /1 5 )  g a ma i s  t e l a h 
melaksanakan salah satu program 
kerjanya yang bertajuk “Dakwah Kreatif 
Inovatif” (D.K.I). Pada kesempatan kali ini, 
Departemen ISD dipercaya sebagai 
penanggungjawab acara D.K.I ini. D.K.I 
yang digarap sedemikian rupa ini 
dirancang untuk melatih kita menjadi 
seorang  da’i yang dapat menyampaikan 
syi’ar islam secara kreatif dan inovatif. Dari 
7 orang yang dipilih dari pwerwakilan tiap-
tiap kelas pada angkatan 2013 dan 
angka tan  2014 ,  semuanya  te l ah 
mempersiapkan dan menyampaikan 
dakwahnya secara kreatif dan inovatif, 
sehingga terpilihlah 3 pemenang terbaik.

Add Our Official Line Account

@gamaisfkmundip



Muslimah Corner

Kita patut bersyukur menjadi wanita. Ibarat kata, tak perlu bertingkah neko-neko, 
wanita itu fitrahnya memang menarik dan cantik, begitulah. Pernah tidak, terpikirkan 
mensyukuri betapa Allah sangat menyayangi wanita? Salah satu bentuk rasa 
sayang Allah adalah turunnya surat Al-Ahzab 59 tentang perintah untuk berjilbab 
dan mengulurkannya ke seluruh tubuh, agar terlindung  dari mata-mata yang iseng. 
Siapa pula yang menjamin tidak ada gangguan di luar sana?

 Wanita ketika telah menunjukkan tanda kedewasaan, maka berkewajiban 
menutup seluruh bagian tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan. Masa 
pubertas, seperti itu kiranya gambaran peralihan dari kanak-kanak ke dewasa. 
Perubahan yang terjadi pada masa pubertas tentu sudah banyak yang tahu ketika 
pelajaran biologi semasa SMA. Mungkin akan mencuat pernyataan, bukankah 
untuk berjilbab perlu panggilan hati? Atau dalam diri kita para wanita, masih ada 
kekhawatiran karena tingkah laku belum islami, belum banyak beramal baik, dan 
penuh cemas merasa ahlak diri juga belum baik.

 Jangan khawatir! Salim A Fillah dalam sebuah buku mengungkapkan 
bahwa proses menjadi muslimah shalihah bukan menunggu akhlak menjadi baik 
baru berjilbab.Kalau sudah bisa dan mampu berjilbab, lakukanlah. Setelah 
menjalankan salah satu syariat, yakni menutup aurat, maka Allah akan memberi 
jalan dan menolong untuk memperbaiki akhlak dan memperindah perangai. Masih 
cemas dikomentari “ sok alim”? Buang jauh-jauh dan mulailah berpikir positif, 
semoga itu bentuk prasangka baik yang akan menjadi kenyataan. 

 Sudah berjilbab pun kita akan dibingungkan dengan masalah apakah 
boleh tidak berdandan yang cantik dalam balutan jilbab? Boleh-boleh saja asal 
dalam lingkungan yang semuanya wanita. Bagaimana jika ada pria? Kalau pria itu 
suami, kakak, atau ayah kita, ya diperbolehkan. Akan tetapi, dalam pergaulan di 
masyarakat, kita jarang berada di komunitas yang semuanya wanita.  Tidak ada 
salahnya menjaga diri, toh tujuan berjilbab adalah untuk melindungi diri dengan 
pakaian taqwa. 

Tabarruj, atau lebih mudah dipahami sebagai berpenampilan yang menarik 
perhatian memang tidak dianjurkan. Dalam surat An-Nur 31, Allah juga tidak 
menyukai wanita yang yang menampakkan perhiasan, yang mengindikasikan sifat 
sombong.  Dalam kehidupan sehari-hari pun, mengenakan dandanan atau ber 
make up justru menyulitkan aktivitas, contoh saat harus memenuhi panggilan shalat 
yang mengisyaratkan berwudhu.  Nah, sekarang biarkan hati kita memilih, antara 
cantik karena dandanan fisik atau mempesona karena akhlaknya? Pasti semua 
ingin memiliki inner beauty kan?

  Lalu, bagaimana seharusnya berpakaian takwa itu? Syaikh Muhammad 
Nashiruddin ibn Nuh Al Albani memberikan rincian pakaian bagi muslimah itu 
melindungi seluruh tubuh selain muka dan telapak tangan, masih dalam taraf 
kewajaran atau bukan berhias untuk menarik perhatian apalagi untuk popularitas, 
berupa kain yang tebal atau tidak menerawang, tidak ketat dan terlalu mini size ya, 
juga harus dibedakan dengan pakaian laki-laki. Mudah bukan? 
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Kabister
(Kabar Islam Internasional)

Seperti diketahui, penjajah Israel telah memberlakukan blokade ketat udara dan darat terhadap 
Jalur Gaza setelah pejuang Gerakan Perlawanan Islam (HAMAS) memenangkan kekuasaan melalui 
Pemilu sejak 2007.

Penjajah juga melarang nelayan Gaza melaut. Pihak penjajah hanya memperbolehkan menangkap 
ikan dengan jarak tak lebih dari tiga mil.

Setelah kesepakatan gencatan senjata yang diperantarai Mesir dicapai pada 2014, penjajah israel 
kini memperluas daerah penangkapan ikan buat orang Palestian jadi enam mil lagi.

Meski demikian, Allah selalu memberi keajaiban kepada penduduk yang telah dizalimi oleh israel 
dengan Amerika Serikat (AS) ini, salahsatunya dengan mengirim ikan hiu ke pantai Gaza.

Walaupun tak memiliki kapal besar, nelayan Gaza berhasil menangkap 100 ekor ikan hiu di pantai 
Jalur Gaza Selatan dengan masing-masing memiliki berat 50 sampai 100 kilogram pada hari Sabtu, 18 
April 2015

SUDAH bukan rahasia bahwa kalsium sangat baik untuk tulang. Kandungan itu memperkuat tulang. 
Namun, tidak banyak yang menyadari kalsium punya manfaat lain, yaitu kesehatan jantung.
“Kalsium sangat penting untuk kelangsungan fungsi normal dari jantung,” ujar ahli kardiologi dari Ohio State 
University, William Abraham, seperti dikutip dari Everyday Health dan CNN.
“Kalsium mempengaruhi kerja secara elektris dari jantung dan dalam kontraksi serta relaksasi otot jantung,” 
kata Abraham melanjutkan.

Abraham menjelaskan, kandungan kalsium dalam tubuh akan mempengaruhi aktivitas sel otot jantung. 
Secara otomatis, itu juga memberikan efek pada kinerja jantung dalam memompa darah.
Kandungan kalsium yang dibutuhkan berbeda-beda. Bagi dewasa berusia 19 hingga 50 tahun dan pria segala 
umur, Institute of Medicine (IOM) menyarankan untuk mengonsumsi kalsium 70 – 1000 miligram per hari.
Sedangkan untuk wanita 51 hingga 70 tahun dan semua lansia di atas 71 tahun, disarankan mengonsumsi 
1200 miligram kalsium per hari. Selain itu, petunjuk kebutuhan kalsium telah tercantum dalam Peraturan 
Menteri Kesehatan Republik Indonesia  Nomor 75 Tahun 2013

Kandungan kalsium tertinggi berada pada ikan dan olahan susu, terutama yang rendah lemak. Selain 
tinggi kalsium, makanan jenis tersebut juga mudah ditemukan dan disantap. Bagi para vegetarian, makanan 
dengan kandungan kalsium tinggi dapat ditemukan pada olahan kedelai seperti susu kedelai, tahu tofu, dan 
yang lainnya. Selain dari kedelai, kacang-kacangan seperti almond juga mengandung kalsium yang cukup 
dibutuhkan oleh tubuh.

Hidup Sehat Islami

Di samping Tulang, Kalsium Juga 
Bermanfaat untuk Jantung
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Subhanallah, Setelah Kirim 220 Ikan Pari, 

Allah Kirimkan 100 Ikan Hiu ke Gaza
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