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Manusia adalah makhluk sosial, bermasyarakat merupakan suatu keniscayaan seorang manusia

dan merupakan sunnah (Hukum Qudrat Iradat) Allah atas kehidupan manusia. Untuk

mewujudkan masyarakat yang sejahtera, aman, damai , makmur dan bahagia hanyalah dapat

diwujudkan dengan landasan keadilan, kejujuran, persaudaraan dan saling tolong – menolong

sesuai dengan dasar Hukum Allah SWT agar manusia dapat terlepas dari pengaruh syaitan dan

hawa nafsu.

Agama Allah yang dibawa dan di ajarkan oleh Sekalian Nabi, dari Nabi Adam As sampai dengan

Nabi Muhammad SAW dengan cara yang bijaksana dan jiwa yang murni adalah satu-satunya

pokok hukum dalam bermasyarakat yang utama dan sebaik – baiknya. Ummat Islam yang

percaya akan Allah SWT dan Hari Akhir, wajiblah mengikuti jejak sekalian Nabi yang suci dalam

beribadah kepada Allah SWT. Berusaha sekuat tenaga untuk mewujudkan masyarakat yang

sejahtera di dunia ini, dengan niat yang murni – tulus dan ikhlas semata-mata hanya mengharap

Karunia dan Ridha Allah SWT.
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Memiliki rasa tanggung jawab di hadirat Allah SWT atas segala perbuatannya, sabar

dan tawakkal dalam menghadapi segala rintangan serta berserah diri sepenuhnya

kepada Allah SWT dalam meminta pertolongan dan dalam menjalani kehidupan ini,

merupakan langkah untuk mencapai masyarakat yang yang bahagia dan sentausa

disertai dengan nikmat Allah yang melimpah sehingga menjadi sebuah negara dan

bangsa yang sebagaimana di gambarkan dalam ajaran islam. Dan salah satu yang

memotivasi sebagai hamba Allah SWT , dalam mewujudkan tatanan masyarakat

yang bahagia , sejahtera di dunia tersebut tercantun dalam firman Allah SWT :

“Adakah dari kamu sekalian , golongan yang mengajak kepada ke – Islaman ,

menyuruh kepada kebaikan dan mencegah daripada keburukan. Mereka itulah

golongan yang beruntung berbahagia (Q.S Ali Imran : 104).
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Sesungguhnya mewujudkan sebuah masyarakat yang beriman, bertaqwa dan

berhias dengan rasa takut kepada Allah merupakan cita-cita mulia setiap insan yang

menghendaki masa depan dunia yang lebih membahagiakan. Kejayaan dunia dan

akhirat tidak mungkin dicapai dengan jiwa yang kosong dari iman dan akal yang tak

menyerap bimbingan Ar – Rahman.

Sebagaimana Allah Ta’ala berfirman : “Sesungguhnya yang merasa takut kepada

Allah diantara hamba-hamba –Nya hanyalah orang-orang berilmu (Q.S. Fathir : 28)

Dengan dibentuknya Yayasan Silaturahim Ummat Cahaya Ilahi ini, mampu

menghantarkan ummat islam ke pintu gerbang surga “Jannatun Na’im” dengan

ke-Ridhaan Allah Yang Rahman dan Rahim.



MAKSUD & TUJUAN 
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Terciptanya kemaslahatan ummat , kemajuan bangsa dan mengangkat harkat dan

martabat manusia di dalam pandangan Allah dan makhluk yang lain, sehingga

terwujud implementasi rasa syukur nikmat iman dan islam.

Dalam perjalanannya terdapat Tholabul Ilmi, untuk membawa setiap insan umat

muslim mencintai Allah SWT dan Rasululloh SAW dan berharap di cintai dan di Ridhoi

Allah SWT sehingga terciptanya Rahmat bagi sekalian alam semesta.

Untuk mewujudkan tujuan diatas, maka Yayasan Silaturahim ummat Cahaya Ilahi

melaksanakan usaha-usaha kerjasama dengan pihak dalam negeri (birokrasi

administrasi pemerintahan yang berlaku) dan pihak luar negeri yang bermanfaat

bagi masyarakat banyak guna terwujudnya keselamatan umat dan semesta alam.



7

MENYATUKAN, MENGUATKAN, MEMBESARKAN

AGAMA ALLAH  MENGAGUNGKAN PERINTAHNYA DAN

MENYAYANGI SELURUH MAKHLUK CIPTAANNYA

Dengan terkandung nilai – nilai di dalamnya : 

 Ketauhidan

 Taubatan Nasuha 

 Pembersihan Ruhaniah (Pembersihan Hati) 

 Penggalian Potensi Diri 

 Akhlaqul karimah 



STRUKTUR 
ORGANISASI
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LEGALISASI 
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AKTA NOTARIS  
YAYASAN CABANG

MDS
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Nama  :  Aminah 
Usia     : 37 tahun 
Pekerjaan   : wiraswasta 

Nama  :  Ipang Sipartinah 
Usia     : 47 tahun
Pekerjaan   : wiraswasta 

Nama  :  Mutri
Usia     : 31 tahun
Pekerjaan   : karyawan swasta

Nama  :  Puriyanti  
Usia     : 27 tahun
Pekerjaan   : wiraswasta 

Nama  :  Nia Sumaya Lubis  
Usia     : 31 tahun
Pekerjaan   : wiraswasta 

Nama  :  Fitri   
Usia     : 36 tahun 
Pekerjaan   : wiraswasta

DATA JAMAAH AKHWAT MAJELIS DZIKIR SILATURAHIM UMAT CAHAYA ILAAHI
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Nama  :  Zul Rachman  
Usia     : 38 tahun 
Pekerjaan   : karyawan swasta 

Nama  :   Sutrisno L.C
Usia     : 35 tahun
Pekerjaan   : karyawan swasta 

Nama  : Muhammad Djanuarsah 
Usia     : 27 tahun 
Pekerjaan   :  karyawan swasta 

DATA JAMAAH IKHWAN MAJELIS DZIKIR SILATURAHIM UMAT CAHAYA ILAAHI

Nama  :  Buyung   
Usia     : 52 tahun 
Pekerjaan   : karyawan swasta 

Nama  :  Sobirin    
Usia     : 37 tahun 
Pekerjaan   : karyawan swasta 

Nama  :  Aris   
Usia     : 37 tahun 
Pekerjaan   : karyawan swasta 



PRODUK DAN LAYANAN 
YAYASAN & MAJELIS DZIKIR
SILATURAHIM UMAT CAHAYA ILLAHI



01 RUMAH SEHAT RUMAH SEHAT, adalah produk majelis yang 

dicetuskan oleh Guru Besar kita yang merupakan 

gerbang pertama dari orang-orang / masyarakat yang 

membutuhkan pertolongan baik dari sakitnya (lahiriah, 

bathiniahnya) ataupun permasalahan hidup lainnya 

yang mereka rasakan, dengan jalan RUKYAH.

Makna RUKYAH itu sendiri adalah sbb :
Adalah pembersihan kotoran hati, menenangkan jiwa
dan menyadarkan akal dari berbagai penyakit cinta 

dunia dan takut mati.

Kesadaran diri atas dosa dosa, penyesalan kemudian 

mengakui kesalahan dan kekhilafan atas kelalaian 

hidup, adalah langkah awal untuk menyembuhkannya.

Tidak ada obat yang paling mujarab, untuk 

menyembuhkannya, melainkan hanya dengan 

Taubatan Nasuha.



RUMAH SEHAT
”Sesungguhnya orang-orang yang diberikan 

pertolongan oleh Allah, jika mereka menyimpang 

maka mereka akan diberikan rasa sakit, kesulitan, 

kesempitan agar mereka kembali sadar dan hati 

mereka mau mendekat dan mengingatNya”.

Sesuai dengan motto nya : “Menjadikan Insan 

Sehat & Hasanah”, maka RUMAH SEHAT CAHAYA 

ILLAHI menjadi tempat yang bisa memberikan solusi 

bagi kesehatan jasmani dan ruhani dan menjadikan 

seseorang sadar dengan sepenuhnya, untuk selalu 

mengingat Allah dengan sebaik baiknya, agar ia bisa 

memahami apa yang didatangkan oleh Allah dalam 

kehidupannya.



02POWER OF DZIKIR POWER OF DZIKIR, adalah salah satu produk 

majelis yang mengedepankan kekuatan mengingat 

Allah, dengan melakukan dzikir, dan memperbanyak 

ibadah, dengan semangat “Mengikhlaskan ibadah 

serta memurnikan ketaatan hanya kepadaNya”.

Sebagaimana firmanAllah SWT :

“Wahai sekalian manusia telah datang kepadamu 

pelajaran dari Tuhanmu, sebagai obat penyakit yang 

ada dalam dadamu, petunjuk dan rahmat bagi 

orang-orang yang beriman”

(QS. : Yunus 10:57)



POWER OF DZIKIR POWER OF DZIKIR sebagai tempat untuk orang-orang yang 

sudah dibimbing taubat, dibersihkan hati, jiwa dan akal nya, 

sehingga hatinya menjadi hati yang selalu mengingat Allah.

Artinya setelah orang yang datang ke Rumah Sehat, untuk 

dibersihkan, maka setelah itu bisa di arahkan untuk mengikuti 

proses RUHIYAH, sebagaimana pengertian RUHIYAH itu sendiri 

dari Guru Besar kita, sbb :

Adalah proses perjalanan menuju pensucian ruh, peninggian akal, 

penyehatan hati dan ketenangan jiwa yang akan berdampak 

menyembuhkan berbagai penyakit yang diderita.

Senantiasa taat kepada Allah dan rasulnya, selalu mengingat 

kematian dan memahami kitabNya, serta menjalankan amanah 

dalam melaksanakan amal dengan ilmuNya adalah jalan utama 

dalam menjalani prosesnya.



Adalah pelatihan secara komprehensif, dua arah kepada peserta 

yang mengikuti training BESTAKHLAK. Metode pengajaran  

dilakukan dengan memberikan pemahaman mengenai diri, 

memahami Ruh, Akal, Hati dan Jiwa. Dimana setiap akhlak 

manusia akan berpengaruh dari baik atau buruknya, bersih atau 

tidaknya hal-hal yang mempengaruhi 4 hal tersebut.

TUJUAN UTAMA PELATIHAN BESTAKHLAK INI ADALAH :

”MENCIPTAKAN INSAN-INSAN YANG BER-AKHLAQUL 

KARIMAH, BERAKHLAK BAIK DAN MEMILIKI NILAI-NILAI 

YANG LUHUR SEBAGAIMANA YANG DI CONTOHKAN OLEH 

TELADAN KITA, BAGINDA NABI BESAR MUHAMMAD 

RASULULLAH SAW”.

Peserta training BESTAKHLAK, bisa dari berbagai kalangan,  

seperti instansi baik pemerintahan ataupun swasta, 

pelajar/mahasiswa, karyawan, pekerja professional, 

TNI/Kepolisian, ataupun profesi lainnya, atau bisa juga peserta 

perorangan yang bisa diakumulasi (minimal 10 peserta pelatihan)
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FOTO – FOTO KEGIATAN 
MAJELIS DZIKIR SILATURAHIM UMAT 

CAHAYA ILAAHI  



Pembagian Garam Doa di Wisma Atlete



Kajian Rutinan Bersama 
Ust.M.Arief Budiman 



Pelatihan Best Akhlaq untuk Karyawan 
Perusahaan

Terapi dengan Dzikir (Power of Dzikir)  









Perjalanan ini menghadirkan cinta.

Cinta yang tiada bertepi, seakan terus bergelora

utk trs mengumandangkan ayat2Nya, berjuang meneruskan

cita2 kekasihNya. Sholawat dan salam selalu tercurahkan untuknya.

“Pikirkanlah ciptaan-Ku dan jangan kau Pikirkan tentang Dzat-Ku”.

Itulah yg disampaikannya. Maka teruslah menjadi manfaat, 

Teruslah tebarkan kasih sayang kpd seluruh mahluk ciptaanNYa.

SemogaAllah terus menguatkan kita

Meluaskan cahaya dan memberi kemuliaan sampai saatnya kita 

Bertemu dengan wajah sang kekasih…



TERIMA KASIH
SALAM CINTA, SALAM JIHAD

YAYASAN SILATURAHIM UMAT CAHAYA ILAAHI


