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SINERGI MEMBANGUN
PENDIDIKAN GRATIS
UNTUK DHUAFA
MENUJU KEMULIAAN BANGSA

Sulistiyo,
Manajer Program Pendidikan

RAMADHAN DAN KEBAJIKAN
Memberi adalah ciri utama Rasulullah dan jalan para Nabi. Setiap
memasuki bulan Ramadhan, kedermawanan Rasulullah SAW
bertabur seperti angin. Setiap saat beliau memberi kepada yang
membutuhkan.
Seolah menegaskan bahwa salah satu amalan utama di bulan suci
ramadhan adalah memberi.
Menyambut Ramadhan 1438 H, Yayasan Amal Khair Yasmin
memulai dengan mengadakan kajian Ramadhan. Kajian
menyambut Ramadhan merupakan sesi khusus Life is Beautiful yang
diselenggarakan di masjid Lazuardi GIS.
Kajian mengulas berbagai tema seputar persiapan puasa secara
fikih, landasan tafsir al-Qur’an dan puasa ruhaniah. Program akan
ditutup dengan Tarhib Ramadhan 1438 H.
Memfasilitasi berbagai bentuk kegiatan
dan program berbagi untuk saudara-saudara kita yang
membutuhkan Yasmin mengajak Bapak/Ibu untuk bersinergi dalam
menyalurkan zakat, infak dan sedekah untuk pembiayaan
pendidikan gratis berkualitas untuk yatim, dan fakir miskin.
Mohon doa dan dukungan, insya Allah tahun ini Yasmin akan
menambah program baru: SMK Ulul Albab di Bogor, bekerjasama
dengan Yayasan Ulul Albab. Semoga Allah SWT memudahkan niat
dan langkah kita di bulan ramadhan ini untuk menebarkan
kebajikan, memberi dengan penuh empati kepada sesama.

ZAKAT UNTUK YATIM DAN DHUAFA
PENYANDANG AUTISME
ejak berdiri tahun 2006 hingga 2017, jumlah
pendaftar Pusat Terapi Autis Yasmin terus
bertambah. Hal ini meningkatkan keprihatinan
kita bersama. Bagi keluarga kurang mampu, memiliki anak
berkebutuhan khusus (Autis, ADHD, DS dan CP)
merupakan ujian sangat berat.

S

Karena beratnya ujian tersebut, sebagian orangtua
meninggalkan anak-anak mereka bersama neneknya. Kasus
lain, anak dengan autism dianggap ‘gila’ sehingga diasingkan.
Pun jika keluarga kurang mampu tersebut mengetahui
tempat terapi autis dan sebagainya, biayanya akan sangat
mahal. Beban keluarga dengan anak-anak berkebutuhan
khusus tersebut sangat penting untuk kita prioritaskan
mendapatkan bantuan.
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Menurut Nurjainah, Koordinator Pusat Terapi, keberadaan
terapi gratis sangat dibutuhkan bagi keluarga ekonomi
lemah. “Anak berkebutuhan khusus dari keluarga miskin
rentan terhadap kekerasan dan diskriminasi karena faktor
penerimaan orangtua, keluarga dan lingkungan,”
tambahnya.
Saat ini, Pusat Terapi Autis Yasmin terus berupaya
meningkatkan layanan terbaik bagi anak-anak berkebutuhan
khusus dari keluarga kurang mampu.
Selain memberikan layanan terapi dan pembekalan terapi di
rumah untuk orang tuasiswa, berbagai kegiatan untuk
menunjang layanan bagi anak berkebutuhan khusus terus
dilakukan.
Salah satunya adalah memberikan penyuluhan bagi
orangtua di sekolahsekolahYasmin tentang Autisme.
Program lainnya berupa seminar dan training tentang ciri
dan cara menangani anak-anak berkebutuhan khusus bagi
guru-guru PAUD, guru SD/MI dan masyarakat.
Program ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang
jelas tentang autism dan anak berkebutuhan khusus lainnya,
sekaligus meyakinkan guru dan orangtua bahwa anak-anak
dengan kebutuhan khusus adalah anak istimewa yang harus
diterima dengan penuh kasih sayang.
Perjuangan membantu, menguatkan dan menterapi anakanak berkebutuhan khusus memerlukan waktu yang
panjang dan biaya yang besar.Karena itu, kami berharap,
banyak pihak mendukung program melalui zakat, infak dan
sedekah untuk Autisme.-
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Haidar Bagir,
Ketua Dewan Pembina

PUASA SEBAGAI
SUMBER KEBAHAGIAAN
llah Swt. berfirman: “Mereka itulah yang tetap
mendapat petunjuk dari Tuhan mereka, dan
merekalah orang-orang yang beruntung.” (QS.
AlBaqarah: 5)
Pada saat yang sama, Allah memfirmankan: “Wahai orangorang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa,
sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kami.
Agar (puasa itu menjadikan) kamu bertakwa.” (QS.
AlBaqarah: 83)
Jika kita jajarkan ayat-ayat tersebut di atas, maka kita bisa
menyimpulkan bahwa puasa dapat menjadi wahana
kehidupan bahagia bagi kita. Hal ini diperkuat oleh beberapa
hadis. Rasulullah Saw bersabda: “Lakukanlah puasa karena
dapat menimbulkan kerehatan dan menghilangkan kesulitan.”
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Diriwayatkan juga melalui Imam Baqir, sebuah hadis yang
menyatakan: “Puasa dan haji memberikan ketenangan hati.”
Sementara itu, Imam Ali kwh meriwayatkan:
“…dan karena itu, Allah memberikan penjagaan bagi kaum
mukmin dengan shalat, zakat dan puasa di hari-hari yang
difardhukan untuk itu, demi memberikan ketenangan pada
penglihatan mereka, kekhusyukan hati mereka, dan
kerendahan hati pada jiwa mereka …”
Kembali kepada “takwa”, kita dapati bahwa (berbeda
dengan kata khasy-y atau khauf yang secara langsung berarti
“takut”) kata ini bermakna kesadaran akan Allah Swt. Yakni,
bahwa di mana pun kita berada, dan kapan pun, kita sadar
bahwa Allah ada, bersama kita, dan mengerahui apa saja
yang kita lakukan. Dengan demikian, orang yang bertakwa
akan selalu berupaya untuk melakukan kebaikan-kebaikan
yang dapat mendatangkan ridha-Nya dan, sebaliknya,
menghindar dari berbuat buruk yang bisa mendatangkan
ketidaksukaan-Nya.
Dengan kata lain, orang yang bertakwa adalah orang yang
selalu “eling”, selalu ingat, selalu berada dalam zikir kepada
Allah, ingatan tentang Allah.
Nah, orang-orang seperti inilah yang dirujuk oleh Allah
ketika berfirman: “Sesungguhnya hanya dengan zikir hati
menjadi tenang.” (QS Ar-Ra'd: 28)
Makna ini akan muncul secara lebih tegas lagi jika kita pelajari
firman Allah berikut ini: “Dan mintalah pertolongan dengan
shabr dan shalat …“ (QS Al-Baqarah: 153)
Sebagian ahli tafsir menerjemahkan kata shabr dalam ayat di
atas bukan dengan “sabar”, melainkan dengan “berpuasa”.
Selain lebih logis, melihat kaitan langsungnya dengan ibadah
shalat, kata shabrmemang memiliki arti yang sama persis
dengan kata shawm, yakni mengendalikan (diri). Dengan
demikian, ayat di atas harus dipahami sebagai berikut: “Dan
mintalah pertolongan dengan puasa dan shalat …”
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Berdasar firman Allah ini, kita segera dapat memahami
makna hadis-hadis yang kita kutip di atas, yang di dalamnya
Rasul Saw. menyebutkan puasa sebagai wahana kita untuk
dapat terhindar dari kesulitan-kesulitan dan mendapatkan
ketenangan hati. Memang, apalagi makna kebahagiaan hidup
kecuali keterbebasan dari kesulitan dan kesengsaraan serta
ketenangan hati?
Tinggal selanjutnya kita isi ibadah puasa dengan amal-amal
yang memang untuknya ibadah puasa diadakan. Yakni amalamal baik yang dapat mengaktualkan kasih sayang dan
kelembutan hati, dalam bentuk akhlak-akhlak yang mulia,
seperti kesabaran, kerendahhatian, empati kepada kesulitan
orang, serta kedekatan kepada Tuhan sebagai sumber
kebenaran, kebaikan, dan keindahan.
Hanya dengan cara ini kita dapat benar-benar
mengembangkan aspek keruhaniahan yang merupakan
esensi kemanusiaan kita, dan mengendalikan nafsu badani
yang dapat memasung aspek keruhaniahan kita itu. Inilah
kiranya yang dimaksudkan dengan pemahaman bahwa
puasa adalah wahana perjalanan spiritual kita kepada Allah.
Yakni bahwa puasa mencakup tahap takhalliy
(mengosongkan hati dari keburukan), tahalliy (menghias diri
dengan kebaikankebaikan), menuju tajalliy (bersemayamnya
Allah di dalam diri)—suatu keadaan di mana kita tak pernah
berpisah dari Allah Swt. dan, sebagai gantinya, kita selalu
ingat dan senantiasa bertakwa kepada-Nya. Sehingga, pada
akhirnya, puasa kita benar-benar akan dapat memberikan
kebahagiaan kepada kita, di dunia ini, lebih-lebih di
kehidupan yang akan datang.
Mudah-mudahan Allah Swt. selalu memberikan
pertolongan kepada kita untuk menjalani ibadah puasa
tahun ini dengan “penuh keimanan dan kepasrahan (ihtisab)
kepadanya agar, dengan demikian, kita dapat kembali
menjadi manusia Rabbani berkat terhapusnya dosa-dosa
kita. Dan semoga puasa kita akan dapat mengantar kita ke
gerbang Al-Rayyan, pintu surga yang dijanjikannya hanya
kepada orang-orang yang berpuasa. Taqbbal, Ya Karim.[]
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Sedekah Barang Inventaris Kantor

YAYASAN STUDI HUKUM DAN
KEBIJAKAN INDONESIA
Yayasan Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (YSHK)
menyumbangkan inventaris kantor berupa rak buku besar,
meja kantor, bufet pajangan dan lainnya. Yayasan ini telah
bergabung dengan program Sedekah Barang sejak belasan
tahun lalu.
Melalui Ibu Diah Rahmawati, Manajer Operasional, YSHK
berharap sedekah barang tersebut memberikan kontribusi
bagi pendidikan gratis berkualitas yang dikelola Yayasan
Amal Khair Yasmin.
“Kami juga berharap apa yang kami lakukan ini diikuti oleh
lembaga lain. Silahkan sumbangkan inventaris kantor yang
sudah tak terpakai agar bermanfaat dan berkah,”
tambahnya.
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Zakat, Infak dan Shadaqah
untuk Terapi Autis Gratis

Rekening an. Yayasan Amal Khair Yasmin
267.301.6006
101.00.0575567.1
307.0012530
173.41882.7
8000.6046.8500
7088 996 617
0523.01.000164.30.3

021-7490932 / WA. 0813-8578-6524

PENGEMBANGAN
MADRASAH

M

adrasah merupakan lembaga pendidikan Islam
yang memberikan layanan pendidikan murah
bagi mayoritas keluarga kurang mampu.

Sejak berdiri tahun 1998, Yayasan Amal Khair Yasmin salah
satunya memfokuskan program pengembangan madrasah.
Baik secara mandiri maupun bekerjasama dengan pihak lain,
Yayasan melalui Yasmin Learning Center setiap tahun selalu
merancang program berkelanjutan untuk peningkatan
kualitas pendidikan di madrasah.
Tahun 2017 Yasmin Learning Center bekerjasama dengan
Edulab Tara Salvia memberikan penguatan bagi 1.000 guru
dari 112 madrasah di wilayah Jabodetabek, Cirebon,
Bandung dan Yogyakarta.
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Program ini disusun lebih lengkap dibandingkan program
sebelumnya.
Masing-masing madrasah setidaknya mengutus 8 orang guru
untuk mengikuti training: 3 orang guru kelas bawah untuk
mengikuti training literasi, 4 guru Matematika dan guru IPA
(Sains) kelas atas mengikuti training Math dan Sains dan
kepala madrasah untuk mengikuti training leadership dan
manajemen madrasah.
Pasca training, seluruh peserta diwajibkan mengaplikasikan
pengetahuan praktis mereka di madrasah masing-masing.
Kepala madrasah beserta guru bersinergi mewujudkan
program literasi di madrasah: mulai dari meningkatkan
kemampuan baca dan keterampilan memahami bacaan
membuat gerakan dan pembiasaan membaca, dan
meningkatkan pembelajaran matematika dan sains yang
bermakna.
Agar efektif dalam implementasi program tersebut, Yasmin
Learning Center menggandeng Departemen Agama, dalam
hal ini diwakili oleh Kepala Seksi Madrasah untuk melakukan
supervisi dan pendampingan di madrasah.
Khusus untuk madrasah di wilayah Cirebon, Yasmin
Learning Center dan Edulab Tara Salvia bekerjasama
dengan IAIN Syekh Nurjati Cirebon untuk pelaksanaan
training dan pendampingan bagi guru madrasah.
Kami meyakini bahwa semakin banyak lembaga yang terlibat
bersinergi untuk peningkatan kualitas pendidikan di
madrasah, insya Allah akan mampu mengangkat madrasah
untuk bersaing di tingkat nasional.

APRIL 2017

BENDERANG

LAPORAN PENERIMAAN & PENGGUNAAN DANA
BULAN MARET 2017

40.722.318
53.415.000
42.074.000
136.211.318

SEKOLAH & RUMAH YATIM MIZAN
SMP & SMA CENDEKIA
SANGGAR BELAJAR BAIT AL-HIKMAH & PAUD
SANGGAR BELAJAR ULUL ALBAB
PAUD CERIA YASMIN
PUSAT TERAPI AUTIS
TANOKER LEDOKOMBO
SANGGAR AL-BAROKAH
PAUD AQILA YASMIN
OPERASIONAL HIBAH
PROMOSI
TOTAL PENGGUNAAN DANA
SELISIH LEBIH (KURANG)
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28.221.600
22.336.929
24.149.000
11.592.700
6.732.000
6.416.051
2.000.000
1.900.000
1.760.000
22.384.420
5.428.500
132.921.200
3.290.118

