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Perpustakaan

Impian

Sulistiyo,
Manajer Program Pendidikan

PENTINGNYA LITERASI
Salam Literasi,
Mengenalkan buku sejak dini adalah langkah kecil menuju
perubahan besar. Salah satu keahlian yg penting di abad 21 dan di
era digital adalah keterampilan Literasi. Banyak cara sederhana
untuk meluaskan dunia anak-anak hari ini dan di masa depan.
Cinta buku adalah yg terbaik dari segalanya.
Di Jepang budaya cinta buku luar biasa. Tidak jarang di sekolah
kita jumpai aturan sebelum membaca buku anak-anak harus cuci
tangan terlebih dahulu.Program training Yasmin Learning Center
2017 difokuskan untuk mengembangkan kemampuan guru-guru
dan kepala madrasah mitra dan binaan Amal Khair Yasmin dalam
bidang Literacy (keterampilan berbahasa), Matematika
(numeracy), dan Scientific Literacy.Literasi, Matematika dan
Sains merupakan landasan penting bagi siswa di tingkat dasar.
Mengiringi program tersebut, kami juga terus gulirkan program
sedekah buku untuk Perpustakaan di daerah terpencil dan
madrasah kurang mampu.
Untuk mempercepat perkembangan pendidikan di Madrasah
kami lengkapi dengan Training Leadership dikhususkan bagi 150
kepala Madrasah agar mampu menggerakkan perubahan di
Madrasah.
Training Literasi akan menjangkau guru guru di Jabotabek,
Cirebon, Bandung dan Yogyakarta.

PERPUSTAKAAN IMPIAN
ntuk memfasilitasi minat baca warga desa
Babakan, Ciseeng, Bogor, khususnya anak-anak,
PAUD Ceria Yasmin akan mendirikan
perpustakaan untuk warga.

U

Inisiator sekaligus Kepala PAUD Ceria, Heriyanto
mengatakan, sebetulnya minat baca anak-anak Babakan
cukup tinggi jika difasiltasi.
“Apa indikatornya? Indikatornya sederhana saja, ketika
proses belajar di PAUD Ceria selesai banyak anak-anak yang
mampir untuk baca buku. Mungkin di sekolah mereka ada
perpustakaan, tetapi koleksi buku yang membuat mereka
tertarik membaca sangat minim,” kata Heriyanto.
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Perpustakaan ini akan ditempatkan di PAUD Ceria. Selain
untuk anak-anak, perpustakaan ini juga terbuka untuk usia
remaja sampai orangtua. Buku yang akan kami sediakan
mulai dari buku cerita, komik, novel remaja, kisah-kisah
sahabat Nabi, kisah Nabi dan Rasul, parenting, buku
pertanian, budi daya perikanan, dan sebagainya.
Warga Babakan mayoritas berprofesi sebagai petani dan
budi daya ikan cupang. Meskipun mereka sebagai produsen
tetapi taraf kehidupannya belum sejahtera. Dan rata-rata
pendidikannya hanya sampai sekolah dasar.
Heriyanto menambahkan, dengan adanya perpustakaan ini
diharapkan menambah pengetahuan warga akan
pentingnya pendidikan. Mereka hidup di bawah garis
kemiskinan juga disebabkan tingkat pendidikan yang sangat
rendah.
“Untuk sementara koleksi yang kami miliki masih bisa
melayani pengunjung. Tapi, jika program ini berjalan kami
butuh koleksi tambahan,” tambah Heriyanto
Nah, untuk mewujudkan program ini, kami mengharapkan
bantuan Bapak dan Ibu dengan cara menyumbang buku
baru atau bekas, kemudian dikirimkan ke alamat : Yayasan
Amal Khair Yasmin, Jl. Purnawarman Blok A No. 37 Bukit
Cirendeu, Pondok Cabe, Tangerang, Telp. (021) 7490932.
Jika donasinya dalam jumlah besar kami akan jemput ke
alamat donatur, khusus wilayah Jabodetabek.
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Haidar Bagir,
Ketua Dewan Pembina

HIDUP BAHAGIA
DENGAN INTEGRITAS

K

ata “integritas” berasal dari “integer” (integer),
berarti bulat, penuh, sebagaimana bilangan
bulat disebut integer.

Makna umumnya adalah kesetiaan kepada moralitas
(kebaikan) yang tanpa itu orang tak dapat menikmati hidup
yang penuh, damai, atau bahagia (fulfilled).
Intinya adalah kejujuran dan satunya kata dengan perbuatan.
Gagasannya adalah, orang yang tidak punya integritas akan
hidup dengan penuh kegelisahan.
Bukan saja kebohongan menimbulkan ketidaktenangan,
Rasulullah Saw. menyatakan bahwa,
“kebaikan adalah apa-apa yang jika kamu lakukan, hatimu
tenang (damai), sedang kejahatan adalah apa-apa yang jika
kamu lakukan, hatimu gelisah.”

JANUARI 2017

BENDERANG

Artinya, sesungguhnya integritas identik dengan kebaikan
dalam arti luas.
Orang yang tidak mempunyai integritas akan
mengembangkan keperibadian yang terpecah (split
personality).
Dalam bahasa kitab suci al-Quran, dikatakan:
“Sungguh besar murka Allah (atasmu, jika) kamu mengatakan
apa-apa yang kamu tak (berkeinginan) untuk melakukannya.”
Bagi orang beriman, surga adalah perolehan ridha (ridhwan)
Allah Swt, sementara neraka adalah tertimpa murkanya.
Dalam terminologi Islam, kiranya bisa dikatakan bahwa
kepemilikan integritas sama dengan kepemilikan akhlak yang
baik atau terpuji (al-akhlaq al-karimah), yang hanya untuk itu
Nabi Muhammad Saaw diutus.
Memang, begitu pentingnya peran akhlak dalam ajaran
Islam, sehingga Nabi Muhammad menyederhanakan
seluruh tugas risalahnya sebagai tugas penyempurnaan
akhlak.
“Aku ini diutus hanyalah untuk menyempurnakan budi pekerti
luhur.”
Makna kebahasaan “akhlaq” atau (bentuk-tunggalnya)
“khuluq” itu sendiri sudah mengisyaratkan kepada
pengertian yang mendasar itu.
Satu akar kata dengan ”khalq” (penciptaan), “khaliq”
(pencipta), dan makhluq (ciptaan), istilah “akhlaq” atau
“khuluq” mengacu kepada pandangan dasar Islam bahwa
manusia diciptakan dalam (memiliki kecenderungan
kepada) kebaikan, kesucian dan kemuliaan, sebagai “sebaikbaik ciptaan” (ahsanu taqwim).
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Manusia harus memelihara kebaikan, kesucian, dan
kemuliaan itu, dengan beriman kepada Allah dan berbuat
baik kepada sesamanya.
Akhlak, pada kenyataannya, memang menyangkut, baik
perilaku yang bersifat individual maupun sosial.
Akhlak sosial tidak lain berarti amal saleh, yakni semua karya
untuk memperbaiki kondisi lingkungan: termasuk mengatasi
kemiskinan, penindasan, perbaikan kualitas pendidikan,
perusakan lingkungan, kemerosotan akhlak, dan sebagainya.
Iman terkait sepenuhnya dengan akhlak yang baik –Nabi
bersabda:
“Orang yang imannya terbaik adalah orang yang terbaik
akhlaknya”– bahkan sulit untuk memisahkan iman dari
akhlak yang baik.
Maka, tidak ada iman yang absah bisa diterima oleh Allah
Swt, kecuali terwujud dalam amal saleh, dalam akhlak yang
baik kepada lingkungan..
Dari uraian ringkas di atas, tampak dengan jelas bahwa,
bukan saja kebahagiaan kita di akhirat dipertaruhkan dengan
cara kita berbudi-pekerti, baik sebagai individu maupun
anggota masyarakat, bahkan kebahagiaan kita di dunia ini
juga sepenuhnya tergantung padanya.
Orang yang berakhlak baik, yang memiliki integritas yang
tinggi, adalah orang yang hidup sebagai manusia yang utuh
dan penuh.
Dan hanya manusia yang utuh yang bisa hidup dalam
keseimbangan dan kestabilan, dalam ketenteraman dan
kebahagiaan.
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Yasmin Learning Center - Yayasan dan Edulab Tara Salvia

TRAINING 1000 GURU
Selama 1 tahun penuh, program training difokuskan untuk
mengembangkan kemampuan guru-guru dan kepala
madrasah/sekolah mitra dan binaan Amal Khair Yasmin
dalam bidang Literasi, Matematika, Sains dan Leadership.
Literasi, Matematika dan Sains merupakan landasan penting
bagi siswa di tingkat dasar. Training Leadership dikhususkan
bagi 150 kepala Madrasah agar mampu meningkatkan
kualitas pembelajaran di Madrasah.
Training Literasi, Matematika, Sains dan Leadership akan
menjangkau guru guru di Jabotabek, Cirebon, Bandung dan
Yogyakarta.
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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

SURAT CINTA UNTUK BUNDA
eserta didik Pusat Terapi Autis Yasmin belajar
mengirimkan surat lewat Kantor Pos. Program
belajar di luar kelas ini bertujuan agar siswa
mengenal fungsi Kantor Pos. Disamping itu siswa juga
dikenalkan dengan peralatan yang berhubungan dengan
surat menyurat antara lain, alat tulis, amplop dan perangko.

P

Koordinator Pusat Terapi Autis Yasmin, Nurjainah
mengatakan, surat yang mereka buat ditujukan untuk
ibunya. Pesan yang ditulis berupa gambar sesuai dengan
imajinasi mereka. Setelah selesai mereka menuju Kantor Pos
di Cinere.
Di sana, para siswa belajar antri ketika memberikan surat.
Selama proses pengiriman surat, mereka dilayani dengan
baik oleh petugas. Sebuah pengalaman berharga telah
mereka pelajari di hari itu.

JANUARI 2017

BENDERANG

#SedekahBaju

UNTUK PAUD GRATIS
Majlis taklim Darussalam menyumbang pakaian
layak pakai 1 mobil pick up. Sedekah baju ini
akan dialokasikan untuk membiayai PAUD
Ceria Yasmin di desa Babakan, Ciseeng, Bogor.

M

Ini merupakan terobosan terbaru dari manajemen sekolah
dalam mengelola PAUD gratis. Melibatkan peran
masyarakat untuk membiayai operasional sekolah.
Baju yang telah terkumpul akan dijual kembali di Toko
Barbeku (Toko Barange Bekas Berkualitas) di Pondok Cabe,
Tangerang. “Alhamdulilah, dari hasil penjualan baju itu bisa
membiayai operasional sekolah dan gaji guru”, kata
Heriyanto, kepala PAUD Ceria.
Maka, sekarang ini sedang digiatkan kerjasama sheltershelter penampungan sedekah baju dengan komunitas,
majlis taklim, instansi dan sebagainya.
Kerjasama tersebut sangat penting karena memudahkan
mobilisasi pengumpulan sedekah baju. Ketua majlis taklim
Darussalam, Hj. Ambar, berharap peran serta ini dapat
membantu memenuhi hak anak untuk memperoleh
pendidikan yang layak.
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LAPORAN PENERIMAAN & PENGGUNAAN DANA
BULAN JANUARI 2017

30.937.032
49.128.000
44.243.150
124.308.182

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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33.314.200
25.896.890
17.166.300
11.077.700
7.264.230
3.864.000
2.000.000
1.900.000
1.760.000
21.403.770
7.474.000
133.121.090
(8.812.908)

