
“Rumah ku adalah Syurga ku” 
Yayasan Lentera Zaman 

Minggu, 9 Oktober 2016 

Bunda Elly Farida 



Senandung doa harapan orangtua untuk mendapatkan  pasangan 
hidup dan keturunan sholih, anak-anak yang tampil sebagai 
penyejuk mata keluarga. 

 

“Ya Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan 
keturunan kami sebagai penyenang hati kami dan jadikanlah kami 
pemimpin bagi orang-orang yang bertaqwa.” 

QS. Al-Furqon: 74 

 



Harta yang paling berharga, adalah keluarga.. 

Mutiara tiada tara, adalah keluarga.. 

Puisi yang paling bermakna, adalah keluarga.. 

Istana yang paling indah, adalah keluarga.. 



Filosofi Rumah 

oKuburan 

oRumah sakit 

oPasar 

oArena Ring 



FENOMENA TAK SEINDAH CITA-CITA 

•Sex bebas 

•Pornografi 

•KDRT 

•Aborsi 

•Bunuh diri 

•dll 



SEBERAPA BESAR PENGARUH PORNOGRAFI 

TERHADAP OTAK ANAK? 

• Dr. Adre Mayza Sp.S (K) dan Ibu Elly Risman menjelaskan akibat dari 
pornografi pada otak anak: 

1. Bagian depan otak yang mengatur gerak dan perilaku akan menyusut. 
Bisa berpengaruh pada berkurangnya rasa tanggung jawab. 

2. Neuron transmitter, yaitu bagian otak yang mengontrol pada 
kesenangan, bekerja berlebihan. Pada saat dewasa mereka akan 
berprilaku hanya berdasarkan kesenangan saja, sehingga tidak dapat 
mengontrol dirinya. 

3. Ketidakmampuan mengontrol batasan prilaku, akibatnya kecendrungan 
untuk mudah depresi lebih besar. 

4. Saat dewasa, anak-anak yang biasa menyaksikan pornografi hanya 
memandang wanita sebagai objek seksual saja. 

5. Ada kemungkinan melakukan kekeasan seksual dan phedophilia 



Jumlah kekerasan terhadap Anak  
 

            TAHUN                                2014        2015           2016   

          

• Persetubuhan         =                               54             42              31   

• Cabul                        =                               45             39              12 

• Kekerasan Fisik       =                                73             40             11 

• Perdagangan Anak =                                 -                5                3  



POTRET KELUARGA TELADAN 

•Rasulullah SAW 

•Nabi Ibrahim As 



BAITI 

JANNATI 
Sejuk lahir batin 

Kerjasama 

membangun 

rumah 

seperti 

masjid 

dengan 

ibadah 

Jadikan ajang 

fastabiqul khairat 

Pemeliharaan 

dari panas api 

neraka 



Love and 

Share 

(Berbagi, 

kebersamaa

n) 

Fair 

(Kejujuran) 
Care (Perhatian) 

BAHAGIA 

Di 

Dunia 
Di 

Akhirat 



KELUARGA SAMARA 

KELUARGA 

SAMARA 
Keshalihan 

anak 
Keshalihan 

Orangtua 



KELUARGA HARMONIS- KELUARGA SAMARA 

Suami/ayah solih, pemimpin 

Istri sholihah(pendamping setia, ibu sholihah bagi anak-

anaknya) 

Anak sholih dan sholihah, penyejuk mata bagi 

keluarga 

KELUARGA HARMONIS, KELUARGA SAMARA 



“Ya Allah, terima kasih Kau limpahkan kami 
dalam kebahagiaan di dunia dan kumpulkan kami 

dalam kebahagiaan di akhirat.”  


