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ujuan utama dari gerakan 
kemanusiaan diantaranya adalah 
membangun partisipasi. Baik itu 
dari masyarakat, pemerintah 
daerah, lembaga sosial, maupun 
lembaga usaha. Ini penting 
disampaikan, agar ada satu 
persepsi bahwa kewajiban 

meningkatkan kualitas hidup dhuafa adalah 
tanggungjawab bersama. Mengapa menjadi 
tanggungjawab bersama? Agar program 
kemanusiaan, pemberdayaan, dan peningkatan 
kualitas hidup terasa ringan untuk dijalankan 
serta  tepat sasaran.

Inisiatif Baznas Kabupaten Jombang untuk 
terus mendorong keterlibatan masyarakat dan 
lembaga dalam setiap kegiatan sosial yang 
diselenggarakan tak lepas dari niatan mulia 
untuk mengajak semua elemen turut serta 
berperan dalam menunaikan amal kebaikan dan 
memberikan kemashlahatan bagi sesama.

Karena kami yakini kuatnya dorongan 
partisipasi untuk terlibat dalam kegiatan 
kemanusiaan adalah bukti kesadaran bahwa 
manusia adalah khalifatullah fil ardhi yang 
mempunyai misi mulia untuk merawat dan 
membawa kemashlahatan di muka bumi. Kita 
harus menyadari, Allah SWT memberikan 
amanah dan misi kekhalifahan itu kepada 
kelompok manusia yang benar-benar memenuhi 
kualifikasi sebagai khairah ummah (umat 
terbaik); yang berilmu, beriman, bertakwa, dan 
gemar beramal sholeh.

Oleh karenanya, tanggung jawab sosial itu 
diamanahkan. Jika amanah itu bisa dilaksanakan 
dengan baik, tentu Allah akan membalasnya 
dengan kebaikan serupa yang berlipat. 
Begitupun sebaliknya. Andai amanah itu 
diabaikan bahkan tak ditunaikan, yakinlah, 
perlahan; nikmat ilmu, iman, takwa, dunia juga 
akan menjauh.

Dalam edisi ini, Buletin Berbagi memotret 
tradisi partisipasi yang terselenggara dalam 

program Baznas Kabupaten Jombang. Selalu, 
dalam setiap survei target sasaran; ada prosedur 
yang tak boleh ditinggalkan. Harus mengetahui 
kepala desa setempat! Begitupun halnya dalam 
penyaluran bantuan, mengikutsertakan pimpinan 
daerah, camat atau kepala desa. Ini dilakukan 
agar ada rasa peduli dan tautan ruhani; bahwa 
komitmen kemanuasian ini adalah 
tanggungjawab bersama.

Pelaksanaan Bakti Sosial Kesehatan di Masjid 
Baitul Makmur, Desa Rejoagung, Kecamatan 
Ploso Jombang merupakan rekam partisipasi 
yang sangat indah. Takmir Masjid, Pemerintah 
Desa dan masyarakat bahu membahu 
menyukseskan acara tersebut. Ada Dokter, 
Perawat, Klinik yang tak mau ketinggalan turut  
berpartisipasi dalam event yang diselenggarakan 
pada Ahad, 23 Februari 2020 tersebut. 
Diantaranya dari Klinik Pratama MWC NU 
Jombang. 

Bahkan ada dua lembaga yang komitmen 
mengikatkan diri kerjasama sepanjang tahun 
2020 dalam Program Jombang Sehat Baznas 
Kabupaten Jombang, yakni Ikatan Apoteker 
Indonesia dan Klinik Mata EDC (Erry Dewanto 
Center) Group – Mojoagung.  Dua lembaga ini 
yang akan terus berdampingan dengan Baznas 
Kabupaten Jombang di sepuluh titik lokasi 
sasaran berikutnya selama tahun 2020. Inilah 
contoh partisipasi!

Ikhtiar kebersamaan ini terus kami gelorakan. 
Karena kami percaya, kebaikan bukan di lihat 
dari program yang kami suguhkan tetapi 
kehadiran kita bersama untuk menunjukkan 
kepedulian; bahwa kita mampu bekerjasama 
dalam kebaikan, bahwa kita mampu 
berpartisipasi dalam kemanfaatan. Semoga 
kehadiran Baznas Kabupaten Jombang dapat 
memantik seluruh elemen masyarakat untuk 
terus berpartisipasi dalam kebaikan. Semoga 
bakti dan pengabdian kami akan senantiasa 
diberi petunjuk, bimbingan, dan ridho Allah 
SWT. Salam ukhuwah.  Didin A. Sholahudin

PARTISIPASI

T
ehat adalah 
dambaan bagi 
setiap 
manusia. 
Sehat fisik 
dan pisikis. 
Tak ada satu 
orang pun di 
dunia ini 

yang ingin merasakan 
lemahnya tubuh, karena hal 
itu akan menghambat 
aktivitasnya sehari-hari. 
Sehat itu mahal, tapi banyak 
orang yang melalaikannya 
dengan tidak 
memperdulikan kesehatan. 
Untuk itu, kita harus 
senantiasa menjaga 
kesehatan tubuh dan 
pikiran.

Bagaimana caranya? 
Tentu dengan selalu 
menjaga makanan dan 
pikiran kita. Adakah 
hubungan antara pikiran 
dengan kesehatan? 

Professor David R 
Hawkins, melakukan 
berpuluh kali riset selama 
29 tahun pada orang yang 
berbeda namun jawabannya 
serupa, yaitu: jika  getaran 
frekuensi  pada tubuh 
manusia berada di bawah 
200 hz maka orang itu pasti 
sakit. Tapi jika berada di 
atas 200 hz maka orang itu 
sehat.

Mereka yang di dalam 
dirinya dipenuhi dengan 
hati yang welas asih, cinta 
kasih, suka beramal, gemar 

sedekah, mudah 
memaafkan, lemah lembut, 
santun, terbukti frekuensi 
magnetiknya berada pada 
kisaran 400-500 hz. Tak 
hanya itu saja, dalam 
kondisi bahagia tubuh 
mengeluarkan Hormon 
Endorphin. Hormon ini 
merupakan obat penghilang 
rasa sakit alami tubuh yang 
mampu memblokir rasa 
sakit. Semakin kita sering 
menebar kebaikan, akan 
bertambah bahagia karena 
telah membantu banyak 
orang. Semakin sering kita 
bahagia, kian banyak pula 
kita mengeluarkan hormon 
ini. Itu artinya kita akan 
semakin sehat.

Sebaliknya, mereka yang 
suka membenci, emosional, 
menyalahkan orang lain, 
marah, dendam, iri hati, 
menuntut orang lain, egois 
dalam semua hal, hanya 
memikirkan kepentingan 
pribadi, tidak pernah 
memikirkan perasaan orang 
lain. Orang seperti itu 
punya frekuensi magnetik 
yang paling rendah. Dalam 
kondisi hati kita seperti ini 
maka tubuh kita 
mengeluarkan hormon 
sebaliknya, salah satunya 
adalah Hormon Kortisol. 

Terlalu banyak produksi 
Hormon Kortisol akan 
berakibat tidak baik untuk 
tubuh. Hormon ini menekan 
sistem kekebalan tubuh, 

meningkatkan tekanan 
darah dan gula darah, 
menyebabkan jerawat, 
obesitas, dan lainnya. Hal 
inilah yang menjadi 
penyebab awal timbulnya 
penyakit kanker, sakit 
jantung, dan penyakit kronis 
lainnya.

Jadi bermurah hati dan 
kebiasaan berbagi ada 
hubungannya dengan 
kesehatan kita. Semakin 
sering kita bermurah hati 
dan berbagi (sedekah), maka 
semakin sehatlah tubuh kita. 

Rasulullah SAW 
bersabda, “Obatilah orang 
yang sakit dengan sedekah. 
Bentengilah harta yang 
kamu miliki dengan zakat 
dan tolaklah marabahaya 
dengan doa,” (HR. Baihaqi).

Sabda Nabi SAW 
tersebut merupakan sebuah 
inspirasi besar yang bisa 
dilakukan dalam kehidupan 
ini. Banyak orang yang 
hidupnya tegar dan sehat 
selalu dijauhkan dari 
berbagai macam penyakit 
hanya karena mereka rajin 
sedekah. Kita bisa 
membuktikan dalam 
kehidupan sehari-hari, jika 
anak kita sakit bisa kita 
menyembuhkannya dengan 
sedekah.

Ibarat sebuah mesin, 
tubuh manusia juga butuh 
dibersihkan. Salah satunya 
dengan melalui sedekah.  
Imma Rahmawati

MAU 
HIDUP SEHAT? 

BERBAGILAH

S

Professor David R Hawkins, seorang 
filosof sekaligus ilmuwan dari Washington 
University, USA;  pernah merilis hasil riset. 
yang sangat terkenal. Jika getaran 
frekuensi pada tubuh manusia berada di 
bawah 200 hz maka orang itu pasti sakit. 
Tapi jika berada di atas 200 hz maka 
orang itu sehat.
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co Masjid merupakan 
sebuah morfem yang 
berasal dari dua kata 
Eco dan Masjid. Eco 
diambil dari kata 
Ecology yang 

merupakan terminologi yang erat 
kaitannya dengan ekosistem, yaitu 
sistem yang terbentuk oleh 
hubungan timbal balik antar 
makhluk hidup dan 
lingkungannya. Sedangkan Masjid 
adalah tempat bersujud/beribadah. 
Sehingga  Eco Masjid adalah 
tempat beribadah  yang 
mempunyai kepedulian terhadap 

hubungan timbal balik antar 
makhluk hidup dan 
lingkungannya.

Ini adalah Konsep Dakwah 
Lingkungan yang nyata! Lantas, 
mengapa memilih masjid? Karena 
gerakan perubahan di masyarakat 
yang sahih harus bermula dari 
masjid. Baznas Kabupaten 
Jombang berinisiatif 
mengembalikan sejumlah masjid 
di Jombang sebagai pusat gerakan 
peningkatan kualitas hidup 
masyarakat.  

Sesuai dengan perannya, 
masjid bukan hanya semata-mata 

dijadikan sarana ibadah ritual 
(mahdhah), tetapi juga menjadi 
sarana dan sekaligus kekuatan 
dalam membangun serta 
menanamkan nilai-nilai kebaikan 
dan pembaharuan kehidupan umat 
di bidang pendidikan, sosial, 
ekonomi, kesehatan, dan dakwah 
Islam. 

Pada tahap selanjutnya, 
diharapkan masjid yang sudah 
dikelola dalam Konsep Eco Masjid 
akan didorong sebagai pusat 
kegiatan Program Desa Mandiri 
dan Berdaya yang dikonsep 
Baznas Kabupaten Jombang.

Program Masjid Ramah 
Lingkungan ini diharapkan dapat 
dilaksanakan di seluruh desa di 
Kota Santri ini. Targetnya, setiap 
satu desa ada satu masjid yang 
berkonsep Eco Masjid. Adapun 
program ini mencakup tiga sub 
program yakni pertama, 
penyediaan sistem Panen Air 
Hujan (PAH). Sistem ini adalah 
mengalirkan Air Hujan dari talang 
dan ditampung di bak 
penampungan dengan terlebih 
dahulu melalui kanal filterisasi. 
PAH ini memang diharapkan 
dapat menambah volume air, 
apalagi di daerah Utara Brantas 

yang seringkali terjadi kurangnya 
pasokan air saat musim kemarau.

Kedua, Pembangkit Listrik 
Tenaga Surya (PLTS). Masjid 
penerima program ini akan 
diberikan fasilitas energi listrik 
tenaga matahari dengan kapasitas 
900Watt, yang diharapkan dapat 
mengurangi beban biaya listrik 
PLN setiap bulannya.

Untuk pilot project, Baznas 
Kabupaten Jombang memilih 
Musholla Al Asho di Desa 
Bululowo, Kecamatan Plandaan. 
Pilihan di Musholla ini didasari 
dua hal. Pertama, respon dan 

partisipasi kuat dari warga serta 
takmir musholla untuk bergotong 
royong wujudkan program ini. 

Kedua, sudah adanya aktivitas 
pertanian hidroponik dan ternak 
lele yang dikelola takmir sekaligus 
warga sekitar musholla. Kondisi itu 
tentu akan mendukung program 
Eco Masjid, sehingga buangan air 
wudhu yang berasal dari PAH 
akan dialirkan ke kolam lele. 
Selanjutnya dari kolam lele air 
akan digerakkan oleh pompa ke 
tanaman Sawi/Pakcoy yang 
ditanam secara hidroponik.  didin a. 

sholahudin

ECO MASJID

TARGETKAN  SATU MASJIDSATU DESA

 Baznas Kabupaten Jombang berkoordinasi dengan takmir dan warga 
sekitar untuk program Eco Masjid. (dok. Baznas Jombang)

Ketua Baznas Kabupaten Jombang meninjau instalasi listrik tenaga surya. 
(dok. Baznas Jombang)

E

Program Masjid Ramah Lingkungan 
ini diharapkan dapat dilaksanakan di seluruh desa di Kota Santri ini. 

Targetnya, setiap satu desa ada satu masjid yang berkonsep Eco Masjid.

inergi yang 
diinisiasi 
Baznas 
Kabupaten 
Jombang 

dengan IAI dan Klinik 
Mata EDC ini adalah 
contoh nyata sebuah 
gerakan sosial ini akan 
selalu memberi ruang 
untuk partisipasi 
siapapun. Hal itu 
dikarenakan peduli dan 
empati adalah 
kewajiban bersama!

Ahad, 23 Pebruari 2020, 
Baznas Kabupaten Jombang 
mengawali road show 
pertamanya dalam program 
Jombang Sehat berupa Kegiatan 
Bakti Sosial Kesehatan meliputi 
Pengobatan Kesehatan Umum 
dan Pemeriksaan Mata Gratis. 
Kegiatan ini akan 
diselenggarakan setiap bulan 

sekali bergilir di seluruh 
kecamatan di Jombang. 

Ada dua lembaga yang 
mengikatkan diri, siap 
bekerjasama dengan Baznas 
Kabupaten Jombang dalam 
penyelenggaraan Bakti Sosial 
Kesehatan selama tahun 2020 
ini. Keduanya mensupport penuh 
kebutuhan selama 
penyelenggaraan kegiatan. Kedua 
lembaga itu adalah Ikatan 
Apoteker Indonesia (IAI) 
Jombang dan Klinik Mata Erry 
Dewanto Center (EDC) 
Mojoagung.

IAI merupakan suatu wadah 
perkumpulan Apoteker di 
seluruh Indonesia yang didirikan 
dengan tujuan meningkatkan 
kualitas kesehatan masyarakat 
dan eksistensi profesi apoteker. 
Bakti Sosial Kesehatan ini bahkan 
sudah dimasukkan dalam 
program kerja tahunan IAI 
Jombang, dan hasil keputusan 
Rapat Kerja yang diselenggarakan 
pada Januari 2020.

Menurut Ketua IAI Jombang 
Cocak Awan Prihandoko, S.Si, 
Apt, keikutsertaannya di program 

Bakti Sosial Kesehatan Baznas 
Kabupaten Jombang karena 
sejalan dengan misinya, yakni 
ingin turut serta berperan aktif 
meningkatkan kualitas kesehatan 
masyarakat dhuafa.

Tak jauh beda, Klinik Mata 
EDC Mojoagung yang berada 
dalam naungan Holding Klinik 
Mata EDC Group juga sangat 
antusias ketika memperoleh 
penawaran kerjasama dengan 
Baznas Kabupaten Jombang.

“Saya menyambut baik acara 
Baksos ini dan berharap dapat 
bermanfaat terutama untuk warga 
dhuafa. Semoga kerjasama ini 
terus dapat berlanjut pada 
program yang lebih inovatif,” 
kata dr. Erry Dewanto, Sp.M 
Direktur Klinik Mata EDC.

Sinergi yang diinisisi Baznas 
Kabupaten Jombang dengan IAI 
dan Klinik Mata EDC ini adalah 
contoh nyata sebuah gerakan 
sosial ini akan selalu memberi 
ruang untuk partisipasi siapapun. 
Hal itu dikarenakan peduli dan 
empati adalah kewajiban 
bersama!  aiffatul mufaridah

PEDULI ITU KEWAJIBAN BERSAMA

 IAI saat turut serta memberikan layanan 
kepada masyarakat Desa Rejoagung, 
Kecamatan Ploso. 
(dok. Baznas Jombang)

 Keterlibatan dalam Baksos Baznas Kabupaten Jombang. (dok. Baznas Jombang)
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co Masjid merupakan 
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satu desa ada satu masjid yang 
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program yakni pertama, 
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apalagi di daerah Utara Brantas 

yang seringkali terjadi kurangnya 
pasokan air saat musim kemarau.
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tenaga matahari dengan kapasitas 
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mengurangi beban biaya listrik 
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Musholla Al Asho di Desa 
Bululowo, Kecamatan Plandaan. 
Pilihan di Musholla ini didasari 
dua hal. Pertama, respon dan 
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akan dialirkan ke kolam lele. 
Selanjutnya dari kolam lele air 
akan digerakkan oleh pompa ke 
tanaman Sawi/Pakcoy yang 
ditanam secara hidroponik.  didin a. 

sholahudin

ECO MASJID

TARGETKAN  SATU MASJIDSATU DESA

 Baznas Kabupaten Jombang berkoordinasi dengan takmir dan warga 
sekitar untuk program Eco Masjid. (dok. Baznas Jombang)

Ketua Baznas Kabupaten Jombang meninjau instalasi listrik tenaga surya. 
(dok. Baznas Jombang)
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MENCIPTAKAN 

BAHAGIA 
SESAMA

12

3

4

1. Penyerahan bantuan seperangkat 

perlengkapan tidur di Desa Pulo Lor, 

Kecamatan Jombang.   2. Bersama 

Kepala Desa Kepatihan, Kecamatan 

Jombang mendatangi langsung calon 

penerima bantuan Baznas Kabupaten 

Jombang guna memastikan 

penyerahan sesuai sasaran.  
3. Penyerahan alat bantu berjalan 

kepada warga Desa Gabusbanaran, 

Kecamatan Tembelang.   4. Bantuan 

alat bantu jalan (Kruk, red) langsung di 

coba oleh penerima.
5. Salah satau penerima bantuan alat 

bantu dengar dari Baznas Kabupaten 

Jombang.  6. Baznas Kabupaten 

Jombang menjelaskan penggunaan alat 

bantu dengar kepada calon penerima.    

7. Berbagi kepada anak yatim piatu 

juga dilakukan oleh Baznas Kabupaten 

Jombang di Masjid Agung Baitul 

Mukminin. 8. Sigap menyalurkan 

membantu bahan makanan korban 

banjir di Kecamatan Kesamben karena 

luapan air Sungai Brantas.

5 7 86
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LOSO - Sinar matahari 
masih hangat pagi itu, 
ketika menyaksikan 
sejumlah ibu-ibu sedang 
bersemangat senam di 
halaman Masjid Besar 

Baitul Makmur. Ternyata mereka 
dari anggota Fatayat NU Kecamatan 
Ploso yang bersiap mengawali 
kegiatan Bakti Sosial (Baksos) Badan 
Amil Zakat Nasional (Baznas) 
Kabupaten Jombang pada Minggu 
(23/2) bagi masyarakat Desa 
Rejoagung.

Menariknya, Baksos yang 
direncanakan pada setiap bulannya 
ini dilangsungkan perdana di 
Kecamatan Ploso dengan peserta 
yang terdata kurang lebih mencapai 
400 orang. Dibagi atas dua jenis 
pemeriksaan mulai dari kesehatan 
umum dan khusus mata. Hal itu 
diungkapkan Ketua Baznas 
Kabupaten Jombang, Didin A. 
Sholahudin, bahkan kedepanya 
sudah direncanakan akan dilakukan 
bergilir di tiap kecamatan di Kota 
Santri saban sebulan sekali.

“Dalam melaksanakan Baksos 
kami selalu upayakan menggandeng 
sejumlah pihak untuk bersinergi dan 
berkontribusi. Kali ini kami fokuskan 
pada kesehatan secara umum dan 
utamanya mata. Oleh karena itu, tak 
segan menjalin kerjasama dengan 
Klinik Mata Erry Dewanto Center 
(EDC) Group Mojoagung dan Ikatan 
Apoter Indonesia,” terang Didin A. 
Sholahudin.

Gayung bersambut, niatan mulia 
Baznas Kabupaten Jombang 
mendapatkan tanggapan yang baik 
oleh sejumlah pihak yang bekerja di 
bidang kesehatan dan pemerintah 
desa hingga kecamatan. Selain 
meringankan beban warga, tentunya 
menumbuhkan partisipasi positif 
untuk saling bergotong royong 
membantu yang membutuhkan.

Kepala Desa Rejoagung, Sugeng, 

S.Pd. pun menyampaikan rasa 
terimakasih yang besar atas kegiatan 
Baznas Kabupaten Jombang di 
wilayah yang dipimpinnya. Hal ini 
membuktikan bahwa donasi     
amanah yang tersalurkan melalui 
Baznas Kabupaten Jombang benar-
benar mampu dijalankan dengan 
baik.

Lelaki paruh baya ini 
menambahkan, “Kalau bisa nantinya 
di bentuk Baznas di tingkat 
kecamatan hingga desa. Harapannya 
selain semakin terintegrasi dengan 
baik, pastinya bisa meningkatkan 
partisipasi masyarakat.”

Didin A. Sholahudin pun 
tanggap merespon tawaran yang 
disampaikan Kepala Desa Rejoagung 
tersebut. Mulai bulan depan (Maret, 
red) akan dibentuk Organisasi 
Pengelola Zakat (OPZ) mulai tingkat 
kecamatan hingga desa. Untuk itu 
pria yang gemar bersepeda ini 
berharap dukungan oleh semua 
pihak agar rencana itu berjalan 
lanacar.

Didin A. Sholahudin 
mengatakan, “Pemerintah 
Kabupaten Jombang juga 
memberikan dukungan maksimal 
guna segenap program kerja Baznas 
Kabupaten Jombang. Termasuk 
menyisihkan 1% pendapatan 
Aparatur Sipil Negara (ASN) guna 
didonasikan ke Baznas Kabupaten 
Jombang”

Selama periode ini, Baznas 
Kabupaten Jombang mengusung 
lima program utama yakni Dakwah 
Islam, Pendidikan, Ekonomi, 
Kesehatan, dan Tanggap Bencana. 
Setidaknya tiap pekan di antara 
kelima program tersebut dapat 
terealisasi kepada masyarakat, baik 
dalam bentuk bantuan hingga 
pemberdayaan sehingga 
mewujudkan masyarakat yag 
mandiri.  rahmat sularso

Ketua Baznas Kabupaten Jombang 
membuka Baksos. (rahmat)

MENEBAR KEBAIKAN 
DI UTARA BRANTAS

Dalam melaksanakan 
Baksos kami selalu 
upayakan 
menggandengan 
sejumlah pihak 
untuk bersinergi 
dan berkontribusi. 

Ketua Baznas 
Kabupaten Jombang, 
Didin A. Sholahudin

P

Keterangan foto:

1. Senam anggota Fatayat NU. 

2. Registrasi peserta Baksos. 

3. Pemeriksaan kesehatan umum. 

4. Pemeriksaan mata. 

5. Pemberiaan obat. 

6. Menggendong peserta yang 

   tak mampu berjalan. 

(Foto: rahmat) 
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bah Munarah, demikian 
perempuan tua ini dipanggil. Saat 
musim tanam padi seperti saat ini, 
ia ikut bekerja dadak 
(membersihkan rumput yang ada 
di antara tanaman padi) di sawah.    

Saat Buletin Berbagi bertandang kerumahnya, 
nampak ia baru saja datang dari sawah. Pakaian yang 
dikenakannya masih belepotan lumpur. Begitupun  
kedua kakinya. Ia pun minta waktu sebentar untuk 
mandi agar lebih nyaman menjamu tamunya. 

Di usia yang menginjak 67 tahun, Mbah Munarah 
adalah sosok istimewa di Desa Pacarpeluk Kec. 
Megaluh. Meski hidup pas-pasan, sedekahnya tak 
pernah putus. Rutin setiap hari, Mbah Munarah 
menyisihkan uangnya minimal seribu rupiah dan 
dimasukkan Kaleng Koin. Ya,  sejak desa ini 
mendeklarasikan Gerakan Pacarpeluk Bersedekah 
pada 21 April 2017, beliau sangat antusias untuk 
minta Kaleng Koin sebagai media untuk nyelengi 
sedekahnya setiap hari.

“Lha nek mung limangatusan ben dino, kulo ngge 
mboten kabotan. Kulo ngge pingin nggolek sangu 
mati. (Jika hanya mengisi Lima Ratus Rupiah sehari, 
maka saya ya tidak keberatan. Saya ingin mencari 
bekal mati. )”, kenang Petugas UPZIS PRNU 
Pacarpeluk, Sri Utami menirukan ucapan perempuan 
tua itu saat pertama kali minta kaleng sedekah yang 
dikelolanya. Sejak saat itulah Mbah Munarah rutin 
tiap hari mengisi kaleng koin sedekah dari sisa uang 
belanja. 

Tiap bulan petugas mengunjungi rumah 
perempuan yang tidak memiliki anak itu untuk 
mengambil sedekahnya. Kaleng koin sedekahnya 
selalu terisi. Meskipun jumlahnya bervariasi tiap 
pengambilan, namun terus istiqomah mengisinya 
sesuai dengan kemampuan. 

Sebagai donatur (munfiq) Mbah Munarah 

termasuk salah seorang penerima Kartu Pacarpeluk 
Sehat (KPS). Kartu itu bisa digunakan berobat rawat 
jalan di Klinik Pratama Madinah tanpa dikenakan 
biaya, karena telah ditanggung melalui pengelolaan 
hasil koin sedekah itu. 

Saat ditanya apakah sudah pernah memanfaatkan 
kartu itu untuk berobat, jawaban Mbah Munarah 
sangat mengagetkan.  "Kulo dereng nate ndamel kartu 
niku. Alhamdulillah wiwit melu sedekah kulo sehat 
mboten nate sakit. Rejeki kulo lancar, 
alhamdulillaah. (Saya belum pernah menggunakan 
kartu itu. Alhamdulillaah sejak ikut bersedekah saya 
tetap sehat, belum pernah sakit. Rezeki saya juga 
lancar.", jelasnya dengan polos. 

Kisah Mbah Munarah ini memberi pelajaran 
kepada siapa saja bahwa berbagi melalui sedekah 
adalah kemuliaan. Balasannya adalah urusan Allah 
swt sendiri kepada hambaNya. Ada berbagai cara 
unik Allah SWT membalas sedekah hambaNya. Ia 
memberi nikmat sehat kepada Mbah Munarah, 
sehingga tak perlu menggunakan KPS yang 
dimilikinya. Meskipun bekerja serabutan, ia 
merasakan bahwa rezekinya selalu lancar. 

Sedekah memang ungkapan syukur kepada Allah 
SWT yang penuh keajaiban. Siapa yang mau 
bersyukur, pasti akan mendapat tambahan nikmat 
yang lebih. Siapa yang tidak mau bersyukur, maka 
Allah SWT mengambil nikmat itu dengan berbagai 
caranya.

Jika Mbah Munarah telah membuktikan keajaiban 
itu, maka apakah hal ini masih tidak menggerakkan 
kita untuk bersama-sama ambil bagian sebagaimana 
yang dilakukan oleh Mbah Munarah itu? Tunggu apa 
lagi, mari membuktikan sendiri keajaiban itu pada 
kehidupan kita masing-masing, sebelum akhirnya 
tinggal penyesalan yang tiada bermakna!  Nine Adien 
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