




ADAB BERPAKAIAN

“Hore, adik punya baju baru!” 
Alhamdulillaah senangnya anak-anak kita
ketika mendapatkan hadiah pakaian baru. 
Pakaian adalah cermin kepribadian
seseorang. Menutup aurat adalah kewajiban
setiap muslim dan muslimah. Dengan
mengajarkan cara berpakaian yang baik
kepada anak-anak kita berarti kita sedang
mendidik mereka untuk menjaga kehormatan
dirinya. 

Dikemas dengan model boardbook yang 
tebal dan tidak mudah sobek, gambar
ilustrasi yang lucu dan menarik, hook sudut
rounded aman untuk anak, finishing 
laminating doft setiap halaman dan tentunya
isi cerita yang akan membimbing anak-anak
kita belajar tentang “Adab Berpakaian” yang 
sesuai dengan Sunnah Nabi. Penutup cerita
dalam buku ini disampaikan Hadits tentang
berpakaian serta adab-adab yang harus
diperhatikan.

ADAB BERPAKAIAN
Membaca basmalah dan doa saat hendak

mengenakan pakaian.
Mendahulukan tangan kanan saat

mengenakan pakaian.
Laki-laki tidak boleh berpakaian seperti

perempuan, begitu juga sebaliknya.
Laki-laki haram memakai pakaian dari

bahan sutera.
Perempuan harus memanjangkan pakaian, 

laki-laki sebaliknya, celananya tidak boleh
melebihi mata kaki.

Spesifikasi Buku

Buku : Boardbook & Hook 
Sudut Rounded
Ukuran : 17 x 17 cm
Kertas : Ivory 250 gr
Isi : Full Colour 24
Halaman (Laminating Doft
tiap Halaman)
Cover : Hardcover, Laminating 
Doft, Spot UV
Penulis : @lisdyrahayu
Ilustrator : @isminita01
Penerbit : @ihsankids
@ihsanmediapenerbit group
Berat : 330 gr

Harga : Rp 66.000,-



RAIN FROM ALLAH

“Dia-lah yang telah menurunkan air 
hujan dari langit untuk kamu, 
sebahagiannya menjadi minuman dan
sebahagiannya menyuburkan tumbuh-
tumbuhan, yang (pada tempat
tumbuhnya) kamu menggembalakan
ternakmu".
"Dia menumbuhkan bagimu dengan air 
hujan itu tanam-tanaman; zaitun, 
korma, anggur dan segala macam
buah-buahan. Sesungguhnya pada
yang demikian itu benar-benar ada
tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum
yang memikirkan"
(QS. An nahl:10-11) 

Buku ini merupakan buku pengenalan
agama Islam yang menggunakan alur
cerita sederhana dan mudah diterima
anak-anak Muslim. Buku ini dikemas
full colour dengan ilustrasi gambar
yang menarik. InsyaAllah disukai
sebagai edukasi islami untuk anak-anak
sejak usia dini (1+), Muslim children 
book ini juga mengenalkan anak-anak
pada jenis-jenis sayuran dan jenis-jenis
buah-buahan. Cerita menggunakan
bahasa Inggris dilengkapi terjemahan
bahasa Indonesianya, sehingga cocok
untuk mengenalkan bahasa Inggris
kepada anak-anak. Di bagian akhir
buku juga dilengkapi informasi untuk
orangtua dan guru tentang surah Al-
Qur'an yang berkaitan dengan cerita.

Spesifikasi Buku

Judul : Rain From Allah
Edisi : Cetakan ke-3
Penerbit : @ihsankids
@ihsanmediapenerbit
Penulis : @wulanalhuda
Ilustrator : Muhammad Al Huda
Bahasa : Billingual English-
Indonesia
Isi : Boardbook Ivory Carton 250 
gsm, 24 Halaman Full Colour, 
Laminating Doft, Hook Sudut.
Cover : HC Greyboard 1200 gsm
lapis Art Papper 120 gsm, 
Laminating Doft, Spot uv, Hook 
Sudut. 
Ukuran : 21 cm x 21 cm

Harga : Rp 120.000,-



ADAB MAKAN & MINUM

“Hmm... wangi sekali... Bunda sedang
buat kue apa?”....
Makan sambil berdiri, minum tangan
kiri, saling berebutan makanan boleh
tidak ya ???
Kebiasaan baik harus dimulai sejak kecil.
Apalagi makan dan minum yang 
merupakan aktivitas sehari-hari. 
Yuk belajar bersama dengan anak-anak
kita tentang “Adab Makan dan Minum”

Dikemas dengan model boardbook yang 
tebal dan tidak mudah sobek, gambar
ilustrasi yang lucu dan menarik, hook 
sudut rounded aman untuk anak, 
finishing laminating doft setiap halaman
dan tentunya isi cerita yang akan
membimbing anak-anak kita belajar
adab makan dan minum yang sesuai
dengan Sunnah Nabi.
Penutup cerita dalam buku ini
disampaikan Hadits tentang makan dan
minum serta adab-adab yang harus
diperhatikan.

Adab Makan dan Minum
Makan sambil duduk
Menggunakan tangan kanan
Jangan terburu-buru
Membaca do’a
Makan tidak berlebihan
Mengambil makanan yang terdekat

Spesifikasi Buku

Judul : Adab Makan & Minum
Buku : Boardbook & Hook Sudut
Rounded
Ukuran : 17 x 17 cm
Kertas : Ivory 250 gr
Isi : Full Colour 24 Halaman
(Laminating Doft tiap Halaman)
Cover : Hardcover, Laminating 
Doft, Spot UV
Penulis : @lisdyrahayu
Ilustrator : @isminita01
Penerbit : @ihsankids
@ihsanmediapenerbit group
Berat : 330 gr

Harga : Rp 66.000,-



PELANGI CERITA 
ANAK MUSLIM

PRAANG…! 
Suara kaca pecah membuat Adam terkejut. 
Jantungnya berdegup kencang. Napasnya
terengah-engah. Dia langsung melihat ke
arah Malik, temannya. Sementara Malik 
sama terkejutnya. Ia benar-benar tidak
menyangka kalau bola itu akan melambung
terlalu tinggi. 
Sampai akhirnya memecahkan kaca jendela
rumah Nenek Dawiyah dan mendarat di 
dalam rumahnya.

Buku ini sebuah antologi kisah keseharian
anak muslim yang penuh hikmah dan
pembelajaran di kemas cantik oleh 11 
penulisnya dengan ilustrasi yang lucu dan
menarik. Menjadikan buku ini layak dimiliki
anak-anak indonesia.

1. Ketika Selly Berubah @lisdyrahayu
2. Membantu Tak Harus kaya @jengikke
3. Rencana Hari Minggu Anna 
@ajengdewie
4. Buah dari Kejujuran @purintyasipop
5. Bertamu Ke Rumah Lala @bundisannisa
6. Cireng Nasi Basah Ala Bunda
@astrid_prasetya
7. Kesempatan Kedua @diah.ayu.setyowati
8. Dini & Semut Jambu @hernikninuk
9. Buah Dari Ketidaksabaran
@jejakpena_titisidiq
10. Jangan Banjir lagi @ummi.nadliroh
11. Kado Penuh Perjuangan @yusfinrhy

Spesifikasi Buku

Judul : Pelangi Cerita Anak
Muslim 
Penulis : Lisdy Rahayu dkk
Penerbit : @ihsankids
@ihsanmediapenerbit Group
Ilustrator : @doni_kudjo
@arkhan_studio
Ukuran : 18 x 23 cm
Berat : 200gr
Isi : 64 Halaman Full Colour
Kertas : HVS 100 gr
Cover : Soft Cover - AP 260 gr 
Finishing : Laminating DOFT & 
Spot UV
Bonus: Sticker Karakter

Harga: Rp 65.000,-



LITTLE MUSLIMS 
WORKBOOK 
SHAUM & ZAKAT

Buku ini dikemas dengan konsep
workbook yang super seru. Anak-
anak akan belajar menulis, 
mewarnai, mencocokkan gambar, 
bermain labirin, tebak gambar, 
menebalkan gambar, mengisi
aktivitas harian dan banyak lagi
aktivitas yang seru dalam buku
ini.

Apa saja yang akan kita pelajari
dalam buku ini ya …
Apa itu Shaum?
Sedekah kreatif
Macam-macam shaum
Orang yang diperbolehkan
berbuka
Shalat tarawih, yuk 
30 hari berpuasa
Jangan lupa membayar zakat 
Shalat idul fitri
Ibadah harian di bulan
ramadahan
Tentunya sangat menyenangkan
belajar sambil bermain di buku
Little Muslims Workbook Shaum
& Zakat

Spesifikasi Buku

Judul : Little Muslims 
Workbook Shaum & Zakat
Penulis : @familiakreativa
Penerbit : @ihsankids
@ihsanmediapenerbit group
Ukuran : 19 x 23 cm
Isi : 48 halaman Full Colour
Kertas : HVS 100 gr
Cover : AP 260 gr 
Finishing : Laminating DOFT ; 
Spot UV
Jilid : Jahit Kawat + Seal

Harga : Rp 49.500,-



LITTLE MUSLIMS 
WORKBOOK 
SYAHADAT & SHALAT

Buku ini dikemas dengan konsep
workbook yang super seru dan
gambar ilustrasi yang sangat
menarik. Anak-anak akan belajar
menulis, mewarnai, mencocokkan
gambar, teka-teki huruf, tebak
gambar, menebalkan gambar, 
mengisi aktivitas harian dan
banyak lagi aktivitas yang seru
dalam buku ini. Dan special dalam
seri ini ada beberapa halaman
yang di desain dalam bentuk
komik.

Apa saja yang akan kita pelajari
dalam buku ini ya …

Ikrar seorang muslim
Allah Sang Pencipta
Asmaaul Husna
Muhammad Nabiku
Shalat lima waktu
Berwudhu sebelum shalat
Tabel shalatku

Belajar bersama buku Little 
Muslims Workbook Syahadat & 
Shalat benar-benar fun learning. 

Spesifikasi Buku

Judul : Little Muslims 
Workbook Syahadat & Shalat
Penulis : @familiakreativa
Penerbit : @ihsankids
@ihsanmediapenerbit group
Ukuran : 19 x 23 cm
Isi : 48 halaman Full Colour
Kertas : HVS 100 gr
Cover : AP 260 gr 
Finishing : Laminating DOFT ; 
Spot UV
Jilid : Jahit Kawat + Seal

Harga : Rp 49.500,-



SUNSHINE FROM ALLAH

Cuaca di luar siang ini sangat cerah, 
saatnya Raya dan orang tuanya jalan-
jalan. Raya pergi melihat berbagai
jenis hewan. Cuaca cerah, Raya bisa
melihat dan mengagumi berbagai
keindahan ciptaan Allah. Bersyukur
kepada Allah dimanapun kita melihat
keindahan warna-warni ciptaan
Allah... The beauty of Allah's creation 
is everywhere. MashaAllah...

Buku ini merupakan buku pengenalan
agama yang menggunakan alur cerita
sangat sederhana dan mudah
diterima anak-anak Muslim. Selain
sebagai edukasi islami untuk anak-
anak sejak usia dini (1+), buku ini juga
bergambar dan berwarna. InsyaAllah
lebih menarik perhatian dan disukai
anak-anak. Muslim children book ini
juga mengenalkan anak-anak pada
jenis-jenis warna dan jenis-jenis
hewan dilengkapi dengan deskripsi
tentang warna warna berbagai jenis
hewan tersebut. 

Cerita menggunakan bahasa Inggris
tetapi sangat simple, serta dilengkapi
terjemahan Bahasa Indonesianya, 
sehingga cocok untuk mengenalkan
bahasa Inggris kepada anak-anak. Di 
bagian akhir buku juga dilengkapi
informasi untuk orangtua dan guru 
tentang surah Al Quran yang 
berkaitan dengan cerita.. 

Spesifikasi Buku

Judul : Sunshine from Allah
Penerbit : @ihsankids
@ihsanmediapenerbit group
Penulis : @wulanalhuda
Ilustrator : Muhammad Al 
Huda
Bahasa : Billingual English-
Indonesia
Isi : Art Papper, 24 Halaman
Full Colour
Cover : Hardcover, Laminating 
Doft, Spot UV, Emboss
Ukuran: 21cm x 21cm

Harga : Rp 80.000,-





COMUS #1
Sebuah Antologi Komik Muslimah

Karya kreatif komikus muslimah Indonesia:
Sapphire Night @aliyyaluthfia
She is Better than Me @dinds_art
Thaharah @loompingkuda
Be Muslimah HQQ!! @mifta_fetrisia
Lubang di Kertas @koizukan
Ghadhul Bashar @isminita01
Fight!!! @safiratigerchan
Tiket Masa Depan @choco_tsu

"Wooo bagusnyaaa.." adalah kesan pertamaku melihat cover 
komik ini. Ini adalah komik kompilasi hasil karya para 
komikus2 muda yang cocok dibaca muslimah remaja. Suka. 
Lucu. Khas remaja banget. Alhamdulillah hadir satu lagi komik
yang bagus dan mendidik.“ 
omsqu @pengenjadibaik ~ Komikus Best Seller Seri Pengen
Jadi Baik

"Komik adalah cara mudah mengenal apapun, pendidikan
agama salah satunya maka komik islam bergaya remaja
seperti ini seharusnya menjadikan keasikan tersendiri dalam
membacanya karena dalam bentuk komik..."
Handri Satria @alfatihsatria ~ Komikus Best Seller Seri 
Muhammad Al-Fatih

"Komik yang perlu dibaca untuk mengepoin seputar
muslimah. Biar ilmu nambah, dan semoga jadi berkah. Jangan
malah bubrah" 
Tony Trax @tonytrax_ ~ Penulis Komik Best Seller Real Masjid

"Membaca lembar demi lembar halaman buku ini serasa
menemukan oase di tengah padang pasir. Masya Allaah... 
indah sekali, di tengah tantangan akhir zaman yang serba
bebas, masih ada kids zaman now yang berpikir jernih. 
Buku yang harus dibaca oleh muslimah masa kini, agar 
kembali kepada Islam secara kaffah, dengan bahasa yang 
ringan dan ilustrasi yang cantik"
Lisdy Rahayu @lisdyrahayu ~ Penulis Komik Best Seller 
Biografi Hasan Al Banna

"Jama'ah kreatifiyah yang unik!
Goresan dan gaya narasi yang beragam, menyuguhkan pula 
beragam kisah keseharian, dengan satu ikatan yang 
menyatukan. Islam."
Veby Surya Wibawa @vbi_djenggotten ~ Komikus Best Seller 
99 Pesan Nabi

Spesifikasi Buku

Judul : COMUS #1
Komikus : @comicmuslimah
Penerbit : 
@ihsancomicmedia
@ihsanmediapenerbit group
Ukuran : 14,5 x 21 cm
Kertas : Bookpaper 55gr 
Isi : 152 halaman (b/w) 
Jilid : Blok Lem + Wrapping 
Cover : AC 230 gr ; 
Laminating Doft ; Spot UV, 
Emboss
Bonus : Stiker Chonsa

Harga : Rp 44.000,-



COMUS #2
CINTA KAMI 
UNTUK PALESTINA

Rasulullah saw. Juga bersabda: ”Shalat
di Masjid Al-Haram lebih utama
seratus ribu kali lipat dibandingkan
shalat di masjid lainnya, dan shalat
dimasjidku (Masjid Nabawi) lebih
utama seribu kali lipat (dibanding
shalat di masjid lainnya) dan shalat di 
Masjid Baitul Maqdis (Masjid Al-
Aqsha) lebih utama lima ratus kali 
lipat (dibanding shalat di masjid 
lainnya)”. [Diriwayatkan oleh At-
Thahawi]

Abu Umamah Al-Bahili ra. berkata: 
bahwasanya Rasulullah saw. bersabda: 
“Senantiasa akan ada sekelompok
orang dari ummatku yang 
memperjuangkan kebenaran dan
memerangi musuh mereka. Mereka
tidak peduli dengan orang-orang yang 
tidak sejalan dengan mereka hingga
ketentuan Allah swt. Menyambangi
mereka dan mereka akan tetap seperti
itu”. Mereka bertanya: ”Ya Rasulullah, 
dimanakah mereka itu?” beliau
menjawab: ”mereka berada di Baitul
Maqdis di Sekitar Baitul Maqdis”

Spesifikasi Buku

Judul : COMUS #2 Cinta Kami 
untuk Palestina
Komikus : @comicmuslimah
Penerbit : 
@ihsancomicmedia
@ihsanmediapenerbit group
Ukuran : 14,5 cm x 21 cm 
Isi : 164 Halaman (b/w)
Kertas : Bookpaper 55 gr
Cover : AC 230 gr ; 
Laminating DOFT ; Spot UV ; 
Emboss
Jilid : Blok Lem + Wrapping

Harga : Rp 48.000,-



Komik Sejarah
Peradaban Islam

PEMBEBAS 
AL AQSHA 02

Spesifikasi Buku

Komik Sejarah Peradaban
Islam
Judul : 02 Pembebas AL 
AQSHA
Komikus : @kalijaga_z
Penerbit : 
@ihsancomicmedia
@ihsanmediapenerbit
Group
Ukuran : 21 x 14,5 cm 
(landscape)
Isi : 64 halaman (full colour) 
Kertas : Isi AP 120gr & 
Cover AC 210gr 
Finishing : Laminating Doft
& Spot UV

Harga : Rp 50.000,-

Aku meminta kekuatan dan
Allah memberikanku kesulitan
untuk membuatku semakin kuat.

Aku meminta kebijaksanaan dan
Allah memberikanku permasalahan untuk
kuselesaikan.

Aku meminta kemakmuran dan Allah 
memberiku kecakapan dan energi untuk
bekerja.

Aku meminta keberanian dan Allah 
memberikanku rintangan untuk kuatasi.

Aku meminta cinta dan Allah memberikanku
orang-orang yang dalam masalah untuk
kutolong.

Aku meminta kemurahan hati dan Allah 
memberikanku kesempatan.

Aku tidak selalu mendapatkan apa yang aku
inginkan, tetapi aku selalu mendapatkan apa
yang aku butuhkan.
Kata-kata bijak Shalahuddin al-Ayyubi, yang 
sungguh dapat menggugah semangat bagi
mereka yang berjuang di jalan Allah

Komik seri ke-2 Pembebas Al Aqsha ini
menggambarkan detik-detik kemenangan
Shalahuddin al-Ayyubi dan bala tentaranya
merebut kembali Masjid al-Aqsa. Setelah
hampir 90 tahun, Kiblat pertama umat Islam 
itu, berada di bawah cengkeraman Tentara
Salib. 



AHAD PERANG BADAR
Komik Islam

"Ya Allah, penuhilah untukku apa yang Kau
janjikan kepadaku. Ya Allah, berikan apa yang 
telah Kau janjikan kepadaku. Ya Allah, jika
Engkau biarkan pasukan Islam ini binasa, tidak
ada lagi yang menyembah-Mu di muka bumi
ini." (HR. Muslim dan Ahmad)
- Doa Muhammad Rasulullah di saat kondisi
begitu genting dalam pertempuran Badar -
Komik Ahad yang berkisah tentang Sirah
Perang Badar ini hadir untuk memberikan
semangat kepahlawanan. Sebuah kisah nyata
pertarungan antara Haq dan Bathil untuk
menegakkan agama Allah di muka bumi. Siapa
pahlawan sesungguhnya yang harus dikagumi
dan diteladani. Dan siapa saja musuh-musuh
Islam yang mereka tak akan pernah berhenti
untuk menyerang hingga akhir zaman.

"Saya suka style-nya kalijaga dalam menggambarkan kronik
perang badar. Terlebih lagi, disajikan melalui aksi-demi-aksi
yang menarik. Satu lagi referensi bacaan generasi muda Islam 
yang rindu sosok pahlawan yang nyata, di tengah gegap
gempita heroisme fiktif. Salut!" 
@bangdzia Komikus Gambar itu Haram?

"Bagaimana bisa mencintai Rasulullah shallallahu alaihi
wasallam dan para Sahabat radhiallahu anhum jika tidak
mengenal kisah perjuangan mereka. Dan Kalijaga adalah
komikus muda yang kukenal memang concern dengan komik
sejarah Islam, termasuk kali ini dengan goresan gambarnya
yang khas menceritakan tentang perang Badar yang semoga
membuka wawasan generasi muda muslim."
@omsqu Komikus Pengen Jadi Baik

"Alhamdulillah, muncul lagi karya yang bisa menjadi media 
belajar yang bagus tentang perang Badar. Semoga makin
banyak karya-karya dengan latar belakang sejarah Islam yang 
tersaji dalam komik seperti ini..:)" 
@doni_kudjo Komikus Kudjo Komik

Spesifikasi Buku

Judul : AHAD Perang Badar
Komikus : @kalijaga_z
Penerbit : 
@ihsancomicmedia
@ihsanmediapenerbit group
Ukuran : 14,5 x 21 cm
Kertas : Imperial 72 gr
Isi : 114 Halaman (b/w) 
Jilid : Blok Lem + Wrapping 
Cover : AC 230 gr ; 
Laminating Doft ; Spot UV ; 
Emboss

Harga : Rp 40.000,-





HADIAH CINTA DARI ISTANBUL
Sebuah Cerita yang Kental Dengan Aroma 
Sejarah, Cinta dan Pengorbanan, Juga Ilmu
dan Ulama

Beraber yürüdük biz bu yollarda
Beraber islandik yağan yagmurda
Şimdi dinlediğim tüm şarkilarda
Bana hersey seni hatirlatiyor
Gökyüzünde güneş o gözlerini
Çatlayan topraklar bu hastretini
Yakilan her ateş bitmez sevgini

Kita berjalan bersama di jalanan ini
Kita pun basah oleh rintik hujan yang turun
Kini di setiap nyanyian yang kudengar
Segala sesuatu mengingatkanku padamu
Matamu laksana sinar matahari di langit
Rindumu laksana tanah yang retak
Cintamu yang tak bertepi laksana api menyala-
nyala yang tak padam
(Nasyid Utsmani)

Sebuah kisah, dihadirkan tak lain untuk
menyampaikan hikmah, nasihat, peringatan, dan
pelajaran buat para pembacanya. Hadiah Cinta
Dari Istanbul hadir untuk mendekatkan dan
menghadirkan ke hadapan umat tema-tema akhlak
yang tersebar dalam hadits Rasulullah shallallahu
alaihi wa sallam dan disusun oleh Imam Nawawi
rahimahullah dalam kitabnya Riyadh as-Shalihin.
Dalam novel Hadiah Cinta dari Istanbul ini
pembaca akan merasakan dahsyatnya ujian
pernikahan yang berada di tengah dua
kebahagiaan, kebahagiaan saat mereka menikah
dan kebahagiaan saat mereka berhasil melewati
ujian berat dalam rumah tangga.

Spesifikasi Buku

Judul : Hadiah Cinta Dari 
Istanbul
Penulis : Fairuz
Penerbit : 
@ihsanmediapenerbit
Ukuran : 14,5 x 21 cm
Isi : 540 halaman (b/w) 
Kertas : Bookpaper 55gr
Cover : AC 260gr 
Finishing : Laminating 
Doft & Spot UV
Bonus : POSTER A3 (AP 
150gr Glossy)

Harga : Rp 99.000,-



JURNAL KEHAMILAN MUSLIM

Kehamilan adalah momen paling mengejutkan
dalam pernikahan. Mempersiapkannya
mendebarkan. Menjalani setiap fasenya
berbuah pahala. Hingga nanti tangisan
makhluk suci terdengar dari ruang bersalin, 
melahirkan buncahan bahagia ke dunia. 
Jadikan momen kehamilan Bunda lebih
bermakna dengan Jurnal Kehamilan Muslim 

apa aja isinya?
Lengkap banget, mulai dari persiapan
kehamilan hingga persalinan , mitos dan fakta, 
panduan amal keseharian, olahraga dan nutrisi
saat hamil, bahkan sampai aqiqah dan
menyusui buah hati. Buat suami juga ada tips 
menjadi Suami dan Ayah siaga.
Dilengkapi pula dengan rancangan keuangan, 
kebutuhan bayi dan persalinan, hospital bag 
list.

Sunnah - sunnah Perayaan Cinta
Persiapan Kehamilan
- Doa mempererat ikatan cinta
- Masa subur & Kalender Haid
- merencanakan kehamilan
- check list persiapan kehamilan
Masa Kehamilan
- panduan menghitung hari perkiraan lahir dan umur

kehamilan
- cek list tanda bahaya saat hamil
- kondisi ibu hamil dan saran tindakan penting
- panduan amalan sunnah, olahraga dan nutrisi saat

hamil
- doa dan dzikir memperlancar persalinan
- ahlan wa sahlan ya bunayya

BONUS 
- Kalender Menstruasi 2018
- Stiker Do'a Memperlancar Persalinan
- Ebook resume 4 Kulwap Jurnal Kehamilan Muslim 

- Ebook Meng-ASI-hi (seputar menyusui) 

Spesifikasi Buku

Judul : Jurnal Kehamilan
Muslim
Penulis : Amanda Kurniasih, 
S.Kep., Ners, M.Kep. 
Desain : @beranda.journal
Penerbit : 
@ihsanmediapenerbit
Ukuran : A5 (14.8 x 21 cm)
Isi : 110 Halaman Full Colour
Kertas : Art Carton 210 gsm
Cover : Hardcover Laminating 
Gloss ; Spiral Binding dalam ; 
Wrapping

Harga : Rp 150.000,-



JURNAL BAYI MUSLIM

Jurnal Bayi Muslim ituh buku kece kayak 
album foto gitu, pluuussss bisa mencatat
seluruuuuhh pertumbuhan dan
perkembangan anak dari dalam Rahim 
sampai usia anak 5 tahun, lengkap
bangeeedsss. 

Bahkan di JBM ini Ayah Bunda bisa
berembug bersama mencanangkan (cailah
bahasanya) pendidikan anak terhadap
Islam.

Isinya lengkap banget ;
 kombinasi album foto mulai dari

testpack sampai dengan usia balita,
 catatan kehamilan Bunda, kelahiran

hingga perkembangan anak, 
 Do'a Nabi Zakaria
 Sunnah-sunnah Rasul terhadap bayi

baru lahir
 Jadwal vaksinasi
 aktivitas islami buah hati
 Tahapan perkembangan anak
 Momen-momen special

Bonus :
JBM Selfie Card 4 pcs
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CATATAN CINTA 
PEJUANG ASI 

Menyusuilah atas dasar iman. 
Menyusuilah sebagai bentuk ta'at pada
perintah Allah SWT. 
Menyusuilah pula dengan ilmu, Bunda, 
karena engkau sedang membentuk masa
depan.

Apa Aja Isi Bukunya …
17 Kisah Inspirasi (Menyusui, Tandem 

Nursing, Nursing While Pregnant, Dan 
Weaning With Love) 

Quotes Menyusui Yang Memotivasi
Pedoman Menyusui Dan Menyapih

Dalam Islam 
Keutamaan ASI 
Mitos Dan Fakta Menyusui
Penyakit Dan Masalah Menyusui
Diary Menyusui

Buku Tentang ASI Terlengkap Based On 
True Stories 
Cocok Untuk Calon Ibu, Ibu Muda, Atau
Ibu Senior Yg Ingin Upgrade Ilmu Ttg
Menyusui
Kece Juga Untuk Kado Kehamilan Atau
Lahiran

Bonus :
Sertifikat ASIX
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KITA AKAN TETAP 
DI JALAN INI
Seperti Kemarin, 
Hari ini dan Esok….

Atas dasar karunia Allah, lalu
kebersamaan ini pun kita mulai
karena Allah dan untuk Allah. 
Tidak ada yang lebih mulia
daripada menyadari bahwa
kebersamaan ini adalah murni
karena karunia dan hidayah
Allah. Tak ada yang lebih agung
daripada menyadari bahwa kita
memulai perjalanan ini betul-
betul karena Allah dan
bertujuan untuk menggapai
ridha Allah. 

Hari-hari ini, kita menjalani
proses memelihara, merawat, 
menjaga, hidayah dan karunia
Allah itu. Sebuah amal bersama
yang telah kita mulai itu, 
semoga bisa tetap terjaga, 
hingga kita ada di ujung tujuan
yang kita harapkan. Yaitu
kematian husnul khatimah, 
kematian yang ada di titik ridha
Allah, yang bernilai kebaikan
bagi perjuangan.
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IKATAN HATI
SYARAH DO’A 
RABITHAH
Saudaraku, Kuhadirkan Wajahmu
dalam Do’aku

“Ketika malam telah senyap, dan
tabir malam telah turun, menyisakan
bintang, ketika itulah engkau bisa
menghadirkan hatimu, mengingat
dan berdzikir kepada Rabbmu. 
Tampilkanlah kelemahanmu dan
tunjukkanlah keagungan Tuhanmu. 
Rasakanlah kedekatanmu dengan-
Nya. Tenangkanlah hatimu dengan
berdzikir kepada-Nya. Gembirakanlah
hatimu dengan karunia dan rahmat-
Nya. Menangislah karena takut
kepada-Nya. Rasakanlah bahwa
engkau ada dalam pantauan-Nya. 
Pintalah dengan sangat dalam do’a. 
Bersungguh-sungguh dalam
beristigfar. Pintalah keinginanmu dan
kebutuhanmu kepada Allah Yang tak
ada sesuatupun yang mampu
mengalahkan-Nya, dan tidak akan
disibukkan dengan sesuatupun.” 

Syarah Do’a Rabithah
• Tadabbur Surat Ali Imran Ayat 26
• Do’a Ma’tsur Menjelang Malam
• Sifaatul Quluub (Sifat-sifat Hati

Pilihan)
• Tarbiyatul Quluub (Pembinaan

Hati)
• Zaadul Quluuub (Bekal Hati)
• Amalul Quluub (Aktifitas Hati)

Spesifikasi Buku

Judul : IKATAN HATI 
Syarah Do’a Rabithah
Penulis : Muhammad Lili
Nur Aulia
Penerbit : 
@ihsanmediapenerbit
Ukuran : 14,5 x 21 cm
Kertas : Bookpaper 55gr 
Isi : 120 Halaman (b/w) 
Cover : AC 230 gr ; 
Laminating Doft ; Spot UV

Harga : Rp 34.000,-



TARBIYAH POLITIK 
HASAN AL BANNA
Referensi Gerakan Dakwah
di Kancah Politik

Buku dengan judul asli "at 
Tarbiyah as Siyasiyah Inda Hasan
Al Banna" ini merupakan hasil
kajian yang ditulis oleh DR. Yusuf 
Al Qaradhawi. Diterjemahkan
dengan apik oleh Muhammad 
Lili Nur Aulia. 

Buku ini mengupas 8 Pilar Politik
dalam Islam :
1. Agama dan Negara
2. Tanah Air
3. Pemerintahan
4. Eksistensi Umat
5. Persatuan Umat
6. Undang-undang
7. Kepartaian
8. Minoritas

DR. Yusuf Al Qaradhawi
mengulas aspek politik lebih
dalam, menguak orisinalitas
serta uraian lebih detail tentang
aspek politik dalam metode
tarbiyah yang digagas oleh Hasan
Al Banna.
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ALMATSURAT SUGHRO
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DIARY IBU BAHAGIA
Persembahan Cinta untuk
Ibu Indonesia 

Bahagia sejati itu hanya akan terjadi saat hati kita
terus terkoneksi dengan siapa Tuhan kita. Ikhlas
itulah cara mempertahankan bahagia yang sesuai
fitrah, dengan hati ikhlas lah maka bahagia sejati
yang sesuai fitrah akan terus terpelihara.” 
@rena.puspa.khadeeja

Sosok ibu sering disebut sebagai home atau
rumah jiwa bagi seluruh anggota keluarga
yang hidup di dalamnya. Jika kita melihat
secara definisi perbedaan home dengan
house. Home lebih menunjukkan ruang
emosi dimana berkaitan dengan
kenyamanan hati, sedang house lebih ke
arah bangungan rumah secara fisik. 

“Buku yang kembali menyadarkan saya. Bahwa
menjadi ibu berarti harus berjuang untuk bahagia.”
- Wulan Darmanto @wulandarmanto Ibu 3 anak, 
Penulis Buku “Drama Cinta” -

“Menjadi ibu dengan banyak liku, seakan punya
segudang alasan sulit hadirkan bahagia. Namun, 
bukankah bahagia selayaknya dicipta bukan
ditunggu? Buku ini menarik, karena ditulis oleh para 
ibu yang tengah meramu bahagia dari mozaik
peristiwa, penggal takdir yang dilakoninya. Ada 
yang mendapat mushibah kehilangan suami, 
bercerai dan bahkan yang pernah merasa depresi
post partum. Apakah depresi itu buruk? Saya
bahkan meneteskan air mata membacanya. Buku
ini diantara bukti, bahagia sesungguhnya mudah
dicipta saat terkoneksi dengan-Nya!”
- Ida Nur Laila @ida_1912 Konsultan dan Trainer 
Jogja Family Center -
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SUKSES ITU BAHAGIA

Sukses itu bahagia! Ya, buku ini akan
memandu kita untuk rehat sejenak dan
menikmati kalimat demi kalimat yang 
menggugah untuk lebih memaknai apa itu
arti kesuksesan. Membaca buku ini
sekaligus menjadi proses kontemplasi, 
mengevaluasi perjalanan kehidupan kita
sampai hari ini. Apakah kelelahan demi 
kelelahan setiap hari yang kita rasakan itu
demi mengejar kesuksesan yang hakiki atau
jangan-jangan yang kita kejar-kejar selama
ini hanya kesuksesan yang semu belaka.

Isi Buku Sukses itu Bahagia :
#1 Bahagia Sesuai Fitrah
#2 Proses Optimalisasi Sisi Unik Diri
#3 Menelusuri Kembali Konsep Bahagia

dan Sukses
#4 Menciptakan Kondisi Bahagia Dalam

Fitrah
#5 Memposisikan Diri Agar Selalu Bahagia

dalam Fitrah
#6 Hal_hal Yang Menjadi Pencuri

Kebahagian
#7 Beberapa Aktivitas Yang Dapat

Memancing Rasa Bahagia
#8 Keluarga Sebagai Sumber Bahagia
#9 Perbaikan Kualitas Hidup Seseorang

dimulai dari Perbaikan Kualitas Peran
Dirinya di dalam Keluarga

#10 Raihlah Bahagia Maka Anda Akan 
Meraih Segalanya
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MENCARI MUTIARA 
DI DASAR HATI
catatan perenungan ruhani

Saudaraku, 
Mungkin banyak orang yang belum mengerti
apa pentingnya kekuatan ruhani dalam
menjalani hidup.
Barangkali orang lebih banyak terpaut
keindahan dan kehebatan lahiriah, ketimbang
keindahan dan kehebatan ruhani.
Boleh jadi banyak orang lebih terpukau oleh
kekuatan dan kebesaran lahiriah daripada
kekuatan dan kebesaran ruhani.
Tapi kekuatan ruhani tetap menjadi kekuatan
inti setiap orang.
Ada orang yang fisik dan tubuhnya tinggi besar, 
tapi ringan di hati dan tutur katanya manis. Dan 
itu membuat hati kita sejuk.
Sebaliknya ada orang yang tubuhnya kecil
kurus, tapi dia kasar dan memberi beban dalam
hati. 
Bukanlah itu semua tergantung kelembutan
dan kekerasan jiwa atau ruhani?
Karenanya, cinta kasih atau kebencian semata-
mata karena ruh. 
Sedangkan tubuh hanya mengikuti ruhnya. 

Buku ini sangat menghanyutkan. Isinya penuh
dengan sentuhan-sentuhan hati, full of self 
reminder dan tak terasa hati kita akan gerimis
dibuatnya. Tulisannya penuh dengan nasehat
yang tulus, mengajak diri kita untuk segera
bercermin kembali ber-muhasabah
mengkoreksi semua kesalahan yang terjadi. 
Buku ini adalah catatan perenungan ruhani
yang ditulis dengan penuh rasa. Dalam setiap
judul yang kita baca, insya Allah kita akan
menemukan hikmah kebaikan yang besar di 
dalamnya
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BE STRONG AND NOBLE

Kekuatan itu bermacam. Kekuatan iman
(mental dan jiwa), kekuatan fisik, kekuatan
akal, kekuatan sikap, kekuatan keinginan, 
kekuatan ekonomi, dan banyak lainnya. 
Setiap orang (tanpa terkecuali) pasti
memiliki kekuatan, maka jadikanlah
kekuatan itu mengantarkanmu pada
kemuliaan. 
Setiap orang ingin mulia, maka raihlah
kemuliaan itu dengan kekuatan yang kau
miliki, karena kuat dan mulia adalah
sepasang kekasih yang ditakdirkan
bersama, selamanya. Maka jadilah kuat dan
mulia pun kau dapat, Be Strong and Noble.

“Buku itu, kalau penulisnya semangat, terus ikhlas, maka
kekuatan bukunya, beda! Yang megang dan yang baca
bakal jadi kuater juga. Lebih Kuat. Nah, saya sering
interaksi dengan Arsal. Sebagai penulis yang penuh
semangat dan ikhlas. Insyaa Allah, you are all layak
dapet Noble.” 
-Ustadz Yusuf Mansur 
Pimpinan Pondok Pesantren Daarul Quran

Saya pernah menulis kalimat pada salah satu buku saya, 
“Apa saja boleh hilang, tapi jangan sampai kehilangan
Allah c”. Hari ini, ketika membaca naskah buku ini, bagai
memandang kalimat tersebut dibedah, diiris, disisir, 
sampai meruah sari patinya. Setelah itu yang tersisa, 
tentram, tenang, sejuk hati. Masha Allah. 
-Peggy Melati Sukma
Inspirator Hijrah, Penulis, Penggiat Dakwah & Sosial

“Buku ini dengan amat mengalir mengajak kita
menyusuri ayat-ayat Allah yang membangkitkan
kekuatan jiwa. Ustadz Arsal Sjah mengajak kita
bertadabur secara kontemporer”. 
-Salim A. Fillah
Penulis & Pelayan Majelis Jejak Nabi
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JATUH UNTUK BANGKIT
Seni Menikmati Kegagalan

Jatuh itu sebuah peristiwa yang terkadang
sangat sulit kita hindari, Meski sudah banyak
orang yang memberikan nasihat agar kita
berhati-hati. Akan tetapi ada saja sesuatu
yang membuat diri kita jatuh. Proses jatuh
ini jika tidak disertai dengan rasa iman dalam
hati maka hanya akan berbuah kekecewaan
dan penyesalan. Nikmat iman yang luar biasa
akan mampu membuat diri kita untuk
bangkit kembali. Hingga jatuh itu hanyalah
sebuah peristiwa biasa dalam proses 
pembelajaran kehidupan. 

“Buku dahsyat yang luar biasa. Menemani setiap
perjalanan sukses kita. Segera beli, baca, dan amalkan. 
InsyaAllah berubah lebih baik”. 
-Akbar Zainudin
Motivator dan Penulis Buku Best Seller ”Man Jadda
Wajada”. 

“Siapapun pasti pernah terjatuh, baik dalam bisnis, sosial, 
pendidikan maupun keluarga. Buku ini memberikan alasan
utama ketika saya jatuh adalah untuk bangkit kembali. 
Silahkan baca dan resapi buku ini, insyaAllah akan
membantu dalam menikmati setiap kegagalan demi 
tercapainya sebuah harapan”. 
-DR. Hj. Soimah Yahya, M.Pd.I

Praktisi Dakwah Nasional, Pembina Korp Mubalighoh
Tingkat Nasional, Konsultan Wanita dan Keluarga
Nasional,Konsultan Bisnis Marketing Nasional
“Kesuksesan adalah milik semua orang, meskipun harus
diawali dengan kegagalan, dengan disertai contoh-contoh
yang konkrit dan sederhana buku ini dapat memandu kita
untuk berjuang dan bangkit. Selamat membaca buku ini
dan nikmati perjalanan (journey) Anda untuk meraih
kesuksesan”. 
-Yaya R.C. Pujiharto, Spi
Vice President Salah satu Bank Syariah di Indonesia 
(Praktisi Perbankan Syariah) 
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JOURNAL ONLINE SHOP

Hai .. hai.. hai.. Temen temen Olshoper
(Olshop Owner). 

Hayuuukkk ngaku deh siapa ya yang masih
belum rapih pembukuan buat catatan
keuangan bisnisnya, atau yang masih belum
bisa menyusun catatan penjualan dan
pengeluarannya????

Saat ini akan hadir Buku Journal Online Shop 
buat temen temen agar catatan pembukuan
bisnisnya rapi dan bisa untuk menyimpan
database looohhh. Seperti kita ketahui kalo
database adalah urat nadi dari sebuah
bisnis... nah kalo database nya kita catat dan
simpan rapi maka Mudah buat kita untuk
meningkatkan Bisnis.

Buku Journal Onlineshop (JOS) ini hadir
dengan berbagai fitur.. apa aja sih isinya...?

Journal List Order
Catatan Kas Harian
Catatan Pengeluaran
Catatan Pembelian (Suplier) 
Catatan Stok Barang
Perhitungan Laba Rugi
Glossary Bisnis Online

Semuanya Komplit dalam Satu Buku dan Full 
Colour
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PRODUCTIVE JOURNAL 
2018

Desain yang makin cerah dan
berwarna. Tambahan bbrp fitur
seperti mindmap peranan wanita, 
weekday&weekend list, resolusi
awal tahun, catatan utang piutang, 
dan kalender haid. Sesuai
kebutuhan ukuran kolom monthly 
planner dan weekly checklist 
Productive Journal 2018 Hadir
Dengan Berbagai Fitur Tambahan.. 

Pengen Tahu Kaaan Apa Saja
Isinya???
Template Dan Contoh Referensi Life 

Map
Form Resolusi Atau Target Tahunan
Tabel Target Bulanan
Daily Planner Per Bulan
Template Agenda Harian
Checklist Harian
Kolom Mencatat To Do List Atau

Hasil Kajian
Expense Tracker Dan Tabel

Pemasukan
Catatan Keuangan Keluarga Atau

Pribadi
Catatan Utang Piutang
Kalender Haid
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UMROH BACKPACKER
Langkah Demi Langkah Cara 
Murah Ke Baitullah

Umrah dengan gaya backpacker 
sebenarnya sama sekali bukan hal
baru. Jemaah umrah dari seluruh
dunia sudah biasa mendatangi Tanah 
Suci secara mandiri dan hemat hingga
hari ini. Hanya saja, cara pandang
perusahaan travel di Indonesia selama
puluhan tahunlah yang menyebabkan, 
seakan-akan, umrah harus memiliki
standar tertentu yang harus dipenuhi. 

Seiring dengan persaingan antar-travel, 
standar itupun menjadi semakin tinggi. 
Artinya, harga ikut pula melambung. 
Pada akhirnya, orang orang pun 
berpikir bahwa umrah hanya terbatas
bagi mereka yang sudah sangat
mapan.

Berapapun saldo tabungan
Bisa umroh backpackeran
Isi buku Umroh Backpacker :

Keutamaan Ibadah Umrah
Merencanakan Umroh
Komponen Perjalanan Umroh
Umrah Backpacker 
Berhemat Ala Backpacker 
Variasi Umrah Backpacker 
Peluang Usaha Umrah Backpacker 

Bonus : POSTER UMROH
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KHADIJAH 
Cinta Sejati Rasulullah

Khadijah adalah seorang yang pertama kali 
beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan
wanita yang pertama kali masuk Islam. Beliau
adalah seorang istri Nabi yang mencintai
suaminya dan juga beriman, berdiri
mendampingi Nabi yang dicintainya untuk
menolong, menguatkan dan membantunya
serta menolong beliau dalam menghadapi
kerasnya gangguan dan ancaman sehingga
dengan hal itulah Allah meringankan beban
Nabi-Nya.Tidaklah beliau mendapatkan
sesuatu yang tidak disukai, baik penolakan
mau-pun pendustaan yang menyedihkan
beliau Shallallahu ‘alaihi wasallam kecuali Allah 
melapangkannya melalui istrinya bila beliau
kembali ke rumahnya. Beliau (Khadijah ) 
meneguhkan pendiriannya, meng-hiburnya, 
membenarkannya dan mengingatkan tidak
berartinya celaan manusia. Dia adalah
pemimpin wanita dunia pada masanya.

Di antara tanda kemuliaan Khadijah adalah:
Pertama, ketika menikah dengan Nabi , beliau
belum menikah dengan wanita lain.
Kedua, dia melahirkan banyak anak dari
beliau.
Ketiga, Nabi tidak menikah lagi selama
Khadijah hidup.
Keempat, Nabi tidak pernah kesusahan selama
Khadijah masih hidup.
Kelima, Khadijah adalah tipe pasangan yang 
paling baik, karena dia rela menginfakkan
hartanya demi memuluskan dakwah. 
Keenam, Nabi memperdagangkan hartanya.
Allah memerintahkan Nabi agar memberinya
kabar gembira berupa istana permata di surga
yang luas, tidak bising, dan tidak ada kesulitan.
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