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Merawat Kepedulian
risis ekonomi sebagai
dampak pandemi
Covid-19 ternyata tak
menyurutkan warga
terus berbagi.
Pertumbuhan
solidaritas sosial
seakan tak linier
dengan menurunnya
daya beli warga
masyarakat, itu terlihat dari penghimpunan
Zakat Infaq Shodaqoh (ZIS) yang tetap
merangkak naik serta gerakan kepedulian
warga yang makin marak.
Ini tentu tren positif dan harapannya
menjadi momentum yang dapat memotivasi
untuk mensinergikan gerakan filanthropy
bersama sama. Partisipasi, saling bantu, saling
dukung, saling melengkapi antar komunitas
sosial menjadi kunci untuk menumbuhkan
ikhtiar kebaikan sehingga tetap berada pada
satu tujuan yang sama; yakni kebaikan dan
kemanusiaan.
Rentetan blusukan Bupati Jombang
Hj.Mundjidah Wahab yang kerapkali disertai
Baznas Kabupaten Jombang, dengan cara
memberi perhatian dan bantuan pada warga
lansia dhuafa, anak penderita hidrosefalus,
stunting, disabalitas, atau tumor ganas
menjadi perekat warga untuk bersatu tautkan
kebaikan. Bupati Jombang tidak sekedar hadir
sebagai bukti pimpinan daerah hadir. Tetapi
ingin memberi teladan kebaikan, dan lebih
dari itu, harapannya mampu membangun
sinergi kepedulian, antar semua komunitas
warga masyarakat.
Coba dicermati, kehadiran Ibu Hj
Mundjidah Wahab ke Mohammad Alvico Nur
Hidayatullah, 6 tahun anak penderita
tumor ganas di pergelangan tangan
beralamat di Dusun Ploso Desa Plosogenuk
Perak, Ahad (6/9) yang didampingi oleh
berbagai elemen masyarakat dari tingkat
kabupaten hingga desa, dan sejumlah
komunitas sosial jelas merupakan bentuk
kepedulian yang bukan 'direncanakan' atau by
desain. Haqqul yaqin, ini adalah kepedulian
spontan yang tulus, empati tanpa berharap
selebrasi, dan simpati yang datang dari lubuk
hati.
Untuk itulah, sudah waktunya kita bangun
gerakan simultan yang terencana dalam
mengkampanyekan kesadaran ZIS, agar
problem kesulitan pendanaan warga dhuafa
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mudah teratasi. Dalam ekonomi Islam, ZIS
menjadi salah satu pemain penting dalam
upaya menyelesaikan permasalahan
ekonomi. Berbeda dengan ekonomi
konvensional yang menyatakan masalah
utama dalam ekonomi adalah kelangkaan,
tetapi dalam Islam masalah ekonomi adalah
tidak meratanya distribusi kekayaan yang
menyebabkan berputarnya harta di kalangan
orang-orang tertentu saja (wealth
concentration).
Pemain penting dalam distribusi ini
adalah instrumen ZIS. Sehingga wajar, jika
potensi ZIS di Jombang bisa dimaksimalkan,
maka problem sosial, ekonomi, pendidikan
dan kesehatan di warga dhuafa akan dapat
terselesaikan.
Tidak hanya itu, dalam filanthropy Islam,
ada objek distribusi yang Allah sudah bakukan
alokasinya dan sifatnya wajib, dan ada yang
tidak dibakukan alokasinya dan bersifat
anjuran. Zakat adalah filanthropy yang yang
alokasinya baku dan bersifat wajib. Ia harus
tersalurkan kepada delapan ashnaf yang telah
ditetapkan (Q.S. At-Taubah :60).
Kalau kita analisa dengan baik, mayoritas
dari delapan ashnaf yang disebutkan dalam
Alquran (fakir, miskin, dll) merupakan sebuah
keniscayaan yang selalu ada dalam setiap
peradaban manusia. Maka wajar saja Allah
membakukan alokasinya, supaya salah satu
tujuan dari penciptaan manusia yakni
memakmurkan bumi bisa tercapai dengan
baik.
Nah, karena sangat mungkin masih
banyak warga Jombang lainnya yang
mengalami kondisi tidak menguntungkan;
seperti kesulitan memenuhi kebutuhan
pangan, kondisi rumah yang tak layak,
kesulitan biaya pengobatan, dan tak mampu
memenuhi biaya pendidikan. Maka kewajiban
merawat kepedulian harus kita semai
bersama dengan beragam komunitas dan
elemen masyarakat dengan memperkuat
sinergi, memperluas partisipasi, dan
merencanakan secara detail konsep gerakan
filanthropy; agar tujuan kebaikan ini dapat
berjalan dengan efektif dan tepat sasaran.
Semoga inisiatif ini bersambut dan
selanjutnya berdampak baik bagi kehidupan
masyarakat Jombang. Semoga bakti dan
pengabdian kami akan senantiasa diberi
petunjuk, bimbingan, dan ridho Allah SWT.
Didin A. Sholahudin

Jendela Berkah

Ayat-Ayat Kepedulian Sesama
kspresi iman
seseorang itu
dinamis
fluktuatif. Ada
kalanya
menguat, ada
kalanya
melemah. Ada
kalanya
meninggi, landai
atau bahkan menurun. Demikianlah
salah satu makna hadits yang pernah
disamaikan oleh Rasulullah SAW.
Kepedulian kepada sesama
manusia adalah salah satu di antara
ekspresi keimanan itu, sehingga juga
bersifat dinamis fluktuatif. Oleh
karena itu upaya untuk merawat sikap
mulia kepada sesama itu menjadi
sangat dibutuhkan agar keberadaan
kita sebagai manusia bisa memberi
manfaat kepada yang lain.
Membaca ayat-ayat qauliyah
(yang terucap) sebagaimana yang
termaktub dalam Al-Quran dan AlHadits baik secara mandiri maupun
melalui guru adalah salah satu
aktifitas yang bisa menguatkan
ekspresi keimanan itu. Tentu yang
dimaksud adalah membaca yang
tidak hanya bersifat seremoni ritual,
namun disertai dengan pemahaman,
perenungan dan penghayatan
makna-makna yang dikandungnya.
Sebenarnya secara normatif, akal
manusia pasti menerima dan
memahami bahwa sikap peduli
kepada sesama adalah suatu
kemuliaan, namun jika tidak
dikondisikan dengan berbagai
stimulus maka pengetahuan itu
seringkali tidak terwujud dalam
perbuatan. Oleh karena itulah ayatayat qauliyah sebagaimana di atas
menjadi salah satu stimulus yang
sangat dibutuhkan. Hal ini bukanlah
hal yang sulit dilakukan karena ada
banyak media yang dapat diakses
untuk memudahkan 'membaca' ayatayat qauliyah itu.
Selain ayat-ayat qauliyah, kita
juga perlu mengkaji ayat-ayat
kauniyah Allah yang terbentang di
segala penjuru alam ini. Fenomena
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alam dengan segala isinya, termasuk
di dalamnya adalah aneka ragam
kehidupan manusia, adalah obyek
kajian dan perenungan yang bisa
membangkitkan dan menguatkan
kepedulian kita kepada sesama.
Kita perlu membaur dengan
masyarakat agar kita bisa mengetahui
aneka ragam keadaan masyarakat
lebih-lebih yang lemah ekonomi.
Simpati dan empati kita akan
terbangun melalui cara itu, sehingga
kepedulian kita kepada sesama tetap
terjaga dan meringankan kita untuk
berbagi dengannya. Bagaimana pun
juga lingkungan dimana kita berada
akan sangat mempengarui sikap dan
perbuatan kita.
Publikasi dan pemberitaan yang
dilakukan oleh lembaga amil zakat,
infak dan sedekah dan lembagalembaga sosial kemanusiaan lainnya
terhadap fakta yang memerlukan
kepedulian bersama adalah bagian
dari paparan ayat-ayat kauniyah Allah
SWT. Tujuannya tentu untuk
mempengaruhi pembacanya
menjaga potensi kepedulianya
kepada sesama. Melalui cara ini
banyak orang yang akhirnya tetap
terjaga kepeduliannya meskipun di
dalam tempat dan keadaan yang
berbeda dari apa yang dipublikasikan
itu.
Meskipun publikasi semacam ini
bisa menjadi bagian dari ayat-ayat

kauniyah, namun aktivitas ini harus
dilakukan secara tepat agar pesan
makna yang terpendar dari publikasi
itu bisa mengulik sisi emosional
orang lain sehingga tergerak untuk
ambil bagian dalam aksi kepedulian.
Ini perlu diperhatikan, karena di saat
hampir semua orang membawa
kamera melalui ponselnya dan swa
foto menjadi kebiasaan,
pendokumentasian suatu peristiwa
sering kehilangan makna karena
masing-masing obyek ingin
menonjolkan kediriannya (selfy).
Alih-alih menjadi ayat kauniyah
yang menggugah, publikasi hasil
dokumentasi semacam ini akan
memicu penilaian negatif dari
pembacanya. Tak heran jika
kemudian, muncul tuduhan
eksploitasi dhuafa atau
memanfaatkan bencana untuk
kepentingan pribadi, kelompok atau
golongan tertentu.
Memang semuanya ada ilmunya
agar benar-benar menjadi ayat-ayat
kauniyah Allah yang dapat merawat
potensi kepedulian kita kepada
sesama. Atas dasar itulah kita bisa
memahami mengapa Baznas
Kabupaten Jombang menggandeng
tim media dokumentasi dan publikasi
yang mumpuni. Ternyata mereka
adalah bagian ayat kauniyah untuk
merawat kepedulian sesama. Nine

Adien Maulana
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Anjangsana

Sambut Kemerdekaan
Bangsa Indonesia

Berbagi
dengan
Veteran
Bupati dan Ketua Baznas Kabupaten Jombang menyerahkan santunan. (rahmat)

Meskipun nilainya tak
seberapa, tetapi semoga
dapat memberi sedikit
kebahagiaan kepada
para pejuang yang
tergabung dalam LVRI.
Kami bangga, hormat,
dan memberi apresiasi
tinggi dengan perjuangan
para veteran!-

Ketua Baznas
Kabupaten Jombang,
Didin A. Sholahudin
3.Ketua LVRI Jombang. (rahmat)

2.Suasana menyanyikan lagu Indonesia Raya. (rahmat)

OMBANG – Hari Ulang Tahun
Kemerdekaan RI ke-75,
diperingati Baznas Kabupaten
Jombang dengan berbagi.
Bertempat di Gedung Islamic
Center (18/8) Baznas
Kabupaten Jombang
bekerjasama dengan Dinas Sosial
Jombang memberikan bantuan
kebutuhan pokok serta santunan
sebanyak 267 paket kepada anggota
Legiun Veteran Republik Indonesia
(LVRI) Jombang beserta janda
veteran. Turut hadir dan sekaligus
menyerahkan bantuan secara
simbolis Bupati Jombang Hj.
Mundjidah Wahab didampingi
sejumlah pejabat Pemkab Jombang.
Ketua Baznas Kabupaten
Jombang, Didin A. Sholahudin
mengatakan, meski ini kegiatan
Baznas untuk pertama kalinya,
namun diharapkan dapat menjadi
tradisi rutin tahunan. Meskipun
nilainya tak seberapa, tetapi semoga
dapat memberi sedikit kebahagiaan
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kepada para pejuang yang tergabung
dalam LVRI. Kami bangga, hormat,
dan memberi apresiasi tinggi dengan
perjuangan para veteran!
Sementara itu Ketua LVRI
Jombang, Letkol (Purn) M. Kafi pun
sebelumnya tak menyangka
perhatian yang diberikan oleh Baznas
Kabupaten Jombang. Hal ini menjadi
pemantik para veteran dan janda
veteran untuk lebih bangga atas
perjuangan yang telah dilakukan dulu.
Apalagi Baznas Kabupaten Jombang
tak berhenti disini saja. Selain
memberikan bantuan bahan
kebutuhan pokok dan santunan,
ditawarkan juga alat kesehatan yang
dibutuhkan misalnya alat bantu
pendengaran, kursi roda, maupun
kruk atau tongkat untuk para veteran.
M. Kafi ketika ditemui di sela
acara pembagian mengatakan,
“Tentunya sangat berterimakasih atas
perhatian ini. Paling tidak momentum
ini kembali memberikan semangat
bagi kami di tengah wabah Covid-19.

Sebaliknya, kami pun siap dilibatkan
dalam giat bakti sosial lain yang di
gelar oleh Baznas Kabupaten
Jombang.
Senada yang dikatakan Didin A.
Sholahudin, Bupati Jombang, Hj.
Mundjidah Wahab pun mengakui bila
serangkaian bantuan yang diberikan
sejauh ini memang tidaklah ada apaapanya dengan perjuangan para
veteran. Oleh karena itu, ingin
berlanjut memberikan perhatian
dengan wujud lainnya.
“Sebelum Covid-19, di tahun
2020 ini Pemkab Jombang telah
menganggarkan dana untuk
memperbaiki landmark para pejuang
di Jombang yakni Gedung Juang.
Tetapi urung dilaksanakan karena
harus dialihkan guna penanganan
pandemi Covid-19. Saya pun
berharap panjenengan tak lupa selalu
menjaga kesehatan karena rentan
sekali usia senja tertular,” tutup Hj.
Mundjidah Wahab. rahmat sularso nh.

Anjangsana

Pemberangkatan bantuan
di Pendopo Pemkab Jombang.
dan Bupati Jombang
menyerahkan bantuan
alat tulis dan santunan.
(rahmat)

Gerakan Sedekah Jumat ASN Peduli Yatim Dhuafa
OMBANG – Aksi nyata
Gerakan Sedekah Jumat, yang
telah rutin dilakukan oleh
Aparatur Sipil Negara (ASN)
Kabupaten Jombang sejak
April 2020 menemukan
momentumnya. Bertepatan
dengan 10 Muhararam 1442 H yang
dikenal dengan Hari Raya Yatim,
Sabtu (28/8) di Pendopo Pemkab
Jombang; diselenggarakan simbolis
pembagian 1500 paket beras untuk
dhuafa dan 1500 paket untuk Anak
Yatim. Kegiatan ini beretamakan
ASN BERSEDEKAH Peduli Anak
Yatim dan Dhuafa kerjasama ASN
melalui dana infaq jumatnya, Baznas
dan Pemkab Jombang melalui Dinas
Sosial.
Bupati Kabupaten Jombang, Hj.
Mundjidah Wahab menyampaikan,
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bantuan ini terkumpul dari infak para
ASN di lingkungan Kota Santri
terhimpun sebanyak 43 juta rupiah.
Berikutnya diwujudkan beras guna
diberikan dhuafa Se Kabupaten
Jombang. Ditambah dari Baznas
Kabupaten Jombang alat tulis dan
santunan kepada anak yatim. Dalam
kesempatan tersebut, Bupati
menyerahkan secara simbolis
bantuan bagi 50 Yatim dan 10
Dhuafa untuk wilayah kecamatan
Jombang; dan selanjutnya
memberangkatan konvoi mobil ASN
BERSEDEKAH menuju 21 kecamatan
di Jombang.
Bantuan ini langsung diberikan
kepada penerimanya di setiap
kecamatan di Jombang. Satu
kendaraan bertanggungjawab
menyerahkan ke 2 kecamatan. Tiap

Ketua Baznas
Kabupaten Jombang
memberikan dan
berdialog dengan
penerima.

Menggores Harapan Cerah
Dhuafa Sebatang Kara
LOSO – Baznas Kabupaten Jombang kembali
melakukan aksinya, kali ini di wilayah Ploso dan
Plandaan Sabtu (29/8). Ini adalah Program
Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari Baznas Jawa
Timur khusus kepada hasilrealisasikan bantuan
untu Lansia Dhuafa yang hidup sendiri. Tiap
bulannya penerima bantuan akan memperoleh uang tunai
sebesar 500 ribu rupiah hingga akhir hayatnya.
Ketua Baznas Kabupaten Jombang, Didin A.
Sholahudin menjelaskan, “Bantuan ini akan diberikan rutin
tiap bulannya, kepada warga yang sudah disetujui untuk
menerima BLT.”
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kepala Organisasi Perangkat Daerah
(OPD) mengawal dan mendampingi
di masing-masing kendaraan, dan
Camat bertanggungjawab mencari
target sasaran penerima bantuan.
“Momentumnya memang sangat
tepat pada 10 Muharram 1442
Hijriyah, bersamaan dengan tahun
baru Islam ini maka seyogyanya tak
henti berbuat baik. ASN di Kabupaten
Jombang telah berkomitmen rutin
menyisihkan gajinya diperuntukan
bagi masyarakat yang kurang
mampu, bersinergi dengan Baznas
Kabupaten Jombang. Kedepannya
harus bisa menjadi agenda rutin
sehingga bisa dirasakan manfaatnya
oleh masyarakat,” ungkap Hj.
Mundjidah Wahab.rahmat sularso nh.

(rahmat)

Awalnya Baznas Kabupaten Jombang mengajukan 25
calon penerima untuk dua kecamatan di Kabupaten
Jombang. Dan per bulan Agustus disetujui sebanyak 9
penerima saja. Dan selanjutnya, setiap bulannya relawan
Baznas Kabupaten Jombang akan mengantarkan langsung
BLT kepada penerima.
satu penerima Rukha, sangat bersyukur atas bantuan
yang diterimanya, “Terimakasih atas bantuan yang
diberikan ini. Saya sudah lama menjanda di tinggal suami
meninggal dunia. Selama ini untuk memenuhi kebutuhan
kesehariannya dari keponakan dan saudara lainnya karena
memang saya tidak mempunyai keturunan.” rahmat sularso
nh.
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Inspirasi

Siti Masfufatin

Ikhtiar Usaha Siomay
Usai Ikuti Pelatihan
Bersama Bazans Jombang
Bersyukur pula dengan adanya pelatihan ini, akhirnya ibu
rumah tangga bisa lebih berdaya. Apalagi di musim pandemi
Covid-19 ini, semua serba sulit sehingga dapat menjadi
peluang usaha menambah penghasilan.
Wirausaha Dimsum, Siti Masfufatin

EMBELANG Pelatihan
Kewirausahaan
membuat
Dumpling
(Siomay) yang
diselenggaraka
n Baznas
Kabupaten Jombang di Balai Desa
Tampingmojo, Tembelang (26/8),
mulai menuai hasilnya. Salah satu
peserta yang langsung menerapkan
ilmunya dan mulai merintis usaha
tersebut adalah Siti Masfufatin
Perempuan yang biasanya
bekerja di kantin MTs Negeri
Tembelang ini mengungkapkan,
hasil pelatihan membuat dimsum
yang diunggahnya di laman media
sosial, ternyata memperoleh respon
positif. Dan ada beberapa teman
dan kenalan yang memesannya.
“Memang awalnya sekedar iseng
saja, memposting dimsum yang
telah matang saat pelatihan lalu.
Alhamdullilah responnya sangat
positif, beberapa ada yang tanya
terkait pelatihan. Ada juga yang
pesan,” tutur Siti Masfufatin.
Respon positf dari pembeli,
akhirnya semakin menambah
kepercayaan diri perempuan
berhijab ini guna menawarkan ke
platfom sosial media lain, seperti di
beberapa WhastApp Group.
Tentunya sedikit memodifikasi dan
menambah varian karena
menyesuaikan dengan pasar
dimsum buatannya. Diantaranya
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dimsum ayam, udang, dan jamur
yang masing-masing memiliki cita
rasa dan kenikmatan yang berbedabeda.“Kalau yang saya jual tidak
sama persis seperti saat pelatihan,
menyesuaikan dengan selera pasar.
Hal itu erat kaitannya pun dengan
harga yang relatif dapat dijangkau
kalangan masyarakat di pedesaan.”
Jelas Fatin, sapaan akrabnya.
Banyak pembeli yang pernah
menjajal dimsum buatannya, tidak
jarang memesan lagi. Baik untuk
disantap sendiri, juga dijadikan
sebagai kudapan koleganya.
Kedepannya keinginan Fatin ini
adalah memiliki gerobak untuk
berjualan langsung. Utamanya di
tempat-tempat yang terbilang
ramai dan sering dikunjungi
masyarakat. Selain itu harapannya
bisa berjejaring dengan Fatayat
Nahlatul Ulama dari kecamatan lain.
Di lain hal, Fatin merasa masih perlu
untuk terus berlatih menemukan
rasa yang khas dan lezat. Karena,
menurutnya, rasa adalah hal
penting dan menentukan laku
tidaknya sebuah produk kuliner.
“Bersyukur pula dengan adanya
pelatihan ini, akhirnya ibu rumah
tangga bisa lebih berdaya. Apalagi di
musim pandemi Covid-19 ini,
semua serba sulit sehingga dapat
menjadi peluang usaha menambah
penghasilan,” pungkas Fatin, yang
juga kader Fatayat NU Jombang.
Khoirotul Maghfiroh

Ikhtisar
Program Pamsimas ini dirancang
untuk membangun kolaborasi
dengan pihak lain non-pemerintah.
Khususnya dalam pembiayaan
pemasangan instalasi SR, karena
tidak semua desa yang memperoleh
bantuan Pamsimas mampu
membiayainya. - District Coord Pamsimas

Jombang - Endrik Sujarwoko

Koordinasi lembaga non-pemerintah yang terlibat dalam Pamsimas (kiri).
Didin A. Sholahudin sedang meninjau pengeboran air. (jalal)

Baznas Kabupaten Jombang

Kolaborasi Wujudkan Ketersediaan Air
LANDAAN - Air
merupakan salah satu
kunci dalam kehidupan
manusia. Namun
sayangnya di Jombang
sendiri ketersediaan air
untuk pemenuhan kebutuhan hidup
tampaknya belum seluruhnya
mendapatkannya. Akhirnya melalui
program Penyediaan Air Minum
Berbasis Masyarakat (Pamsimas) yang
di mulai 2017 sedikit banyak
menjawab kebutuhan air bagi
masyarakat di wilayah pinggiran Kota
Santri Kususnya.
Desa Jipurapah dan Klitih di
Kecamatan Plandaan adalah salah
satu penerima program ini. Namun
belum sampai menjangkau di
Sambungan Rumah (SR) sebanyak
178 kepala keluarga. Diungkapkan
Kepala Desa Jipurapah, Hadi Sucipto
bila sejauh ini Dana Desa (DD)
maupun Alokasi Dana Desa (ADD)
belum mampu menutupi kebutuhan
biaya hingga air tersalur di setiap
rumah warga.
“Alhamdullilah bertemu dengan
Baznas Kabupaten Jombang pada
bakti sosial Kantor Kementerian
Agama Kabupaten Jombang, akhirnya
terjalin komunikasi dan kesediaan
untuk membantu pemenuhan
kebutuhan air bagi warga di desa
kami,” ungkap Hadi Sucipto.
Selain Baznas Kabupaten
Jombang untuk mewujudkan impian
warga di Utara Sungai Brantas ini
turut bergabung pula Lembaga Sosial
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dan Kemanusiaan, Rombong
Sedekah. Sebelumnya Rombong
Sedekah sudah mengawali
keterlibatannya dalam pemenuhan
kebutuhan air di wilayah Desa
Marmoyo, Kecamatan Kabuh. Seiring
dengan semakin banyaknya yang
berpartisipasi, menambah keyakinan
mampu mewujudkan kegembiraan
warga lain yang membutuhkan.
Pengelola Rombong Sedekah,
Rossi Prima Antoni menceritakan,
“Usai bertemu dengan Baznas
Kabupaten Jombang yang memiliki
tujuan selaras rasanya semakin
memberikan angin segar
merealisasikan ketersediaan air ini.
Terlebih pembicaraan teknis
pembagian kerja dan tanggungjawab
sudah disepekati. Kalau tak ada
halangan maka bisa dilaksanakan
pada awal bulan September atau
akhir Oktober 2020 ini.”
Sementara itu District Coord
Pamsimas Jombang, Endrik
Sujarwoko mengatakan memang
dalam program Pamsimas ini
dirancang untuk membangun
kolaborasi dengan pihak lain nonpemerintah. Khususnya dalam
pembiayaan pemasangan instalasi
SR, karena tidak semua desa yang
memperoleh bantuan Pamsimas
mampu membiayainya.
Ketua Baznas Kabupaten
Jombang, Didin A. Sholahudin sangat
terbuka dengan adanya program
Pamsimas ini. Terlebih lagi di
lembaga amil zakat yang

dinakohdainya pun ada program
penanggulangan bencana di Kota
Seribu Pesantren. Oleh karena itu
ketika diajak berkolaborasi sangat
menyambut dengan tangan terbuka
saja.
“Hanya saja akan
dikomunikasikan lebih lanjut jelasnya
utamanya dalam pelaksanaannya.
Berikutnya Baznas Kabupaten
Jombang setelah memahami utuh,
juga akan melakukan verifikasi
internal,” terang Gus Didin, sapaan
akrab Didin A. Sholahudin.
Pamsimas adalah salah satu
program yang dilaksanakan oleh
Pemerintah Indonesia dengan
dukungan Bank Dunia, program ini
dilaksanakan di wilayah perdesaan
dan pinggiran kota.
Program Pamsimas bertujuan
untuk meningkatkan jumlah fasilitas
pada warga masyarakat kurang
terlayani termasuk masyarakat
berpendapatan rendah di wilayah
perdesaan dan peri-urban. Dengan
Pamsimas, diharapkan mereka dapat
mengakses pelayanan air minum dan
sanitasi yang berkelanjutan serta
meningkatkan penerapan perilaku
hidup bersih dan sehat. Penerapan
program ini dalam rangka
mendukung pencapaian target MDGs
(sektor air minum dan sanitasi)
melalui pengarusutamaan dan
perluasan pendekatan pembangunan
berbasis masyarakat. Jalaluddin Hambali
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Sinergi

Baznas dan PC Fatayat NU Kabupaten Jombang

Sinergi Lahirkan Wirausahawan Mandiri
Umumnya peserta telah memiliki
kemampuan memasak
sebagai ibu rumah
tangga. Tinggal mengasah
menjadi lebih baik
Ika Mahanani – Narsumber Pelatihan
Wirausaha Mandiri
Instruktur, Chef Ika Mahanani memberikan penjelasan ke peserta. (rahmat)

EMBELANG – Dampak pandemi Covid 19
yang kini banyak dirasakan ibu rumah tangga
tak seharusnya terus diratapi. Harus yakin ada
peluang dibalik musibah. Harus optimis bisa
bangkit dikala jatuh.
Sesuai dengan program Jombang Berdaya
Baznas Kabupaten Jombang; maka inisiatif memberi
peluang itupun dihadirkan. Upaya untuk membuat warga
berdaya kini mulai digerakkan. Menggandeng PC Fatayat
NU Jombang, bertempat di Balai Desa Tampingmojo,
Kecamatan Tembelang Baznas Kabupaten Jombang
melangsungkan Pelatihan Kewirausahaan Membuat
Siomay/Dimsum pada Rabu (26/8).
Di awal target peserta hanya 30 orang, namun karena
minat warga membludak; maka di pelatihan session
pertama ini yang ikut serta 35 orang. Baznas dan PC
Fatayat NU Kabupaten Jombang akhirnya sepakat
membuat pelatihan sejenis menjadi tiga session,
bertempat di kecamatan yang berbeda, di bulan
berikutnya.
Ketua Fatayat NU Kabupaten Jombang, Hj. Lailatun
Nikmah yang turut hadir merasa takjub dengan aksi
inovasi yang dihadirkan oleh Baznas Kabupaten Jombang.
Berharap tidak berhenti di Desa Tampingmojo saja, tetapi
juga di daerah lainnya di Kabupaten Jombang yang
terdampak penyebaran Covid-19.
“Untuk itu panjenengan yang ikut pelatihan ini
termasuk orang-orang beruntung. Wajib serius bahkan
ditindaklanjuti dengan membuka usaha saat sudah
dirasakan layak di konsumsi dan dijual. Bisa konsultasi dan
meminta pendapat pada penanggungjawab kegiatan yang
baik ini,” ungkap Neng Elly, panggilan akrab Ketua PC
Fatayat NU Kabupaten Jombang.
Penanggungjawab Kegiatan Pelatihan Kewirausahaan,
Nurus Saadah mengungkapkan bila Baznas Kabupaten
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Jombang menjalankan program ini tidak sekedar pelatihan
dalam membuat Siomay, tetapi lebih lanjut lagi
memberikan pemahaman soal berwirausaha secara
keseluruhan.
“Dari menghitung harga pokok penjualan, menentukan
harga jual produk, pengemasan, dan strategi bisnis di kala
pandemi ini akan diberikan. Sehingga di akhir pelatihan ini
tentunya akan muncul wirausahawan baru dengan bekal
yang matang,” terang Nurus Saadah yang juga menjabat
Kepala Desa Tampingmojo.
Salah satu peserta yang turut serta, Tri Lestari
mengatakan, “Biarpun sampai sore tidak terasa. Lelah
memang, tapi terbayar dengan ilmu yang diperoleh dan
kemasan acara yang keren. Selain ilmu, wawasan,
pengalaman, dan pertemanan semakin bertambah. Oleh
karena itu, saya sangat berharap Baznas Kabupaten
Jombang memberikan pendampingan lanjutan supaya
benar-benar terwujud wirausaha yang mandiri”.
Sementara itu, Ika Mahanani, Chef sekaligus
instruktur pelatihan mengaku gembira dengan
keikutsertaannya mendampingi dan belajar
memasak bersama peserta . “umumnya peserta
telah memiliki kemampuan memasak. Jadi tidak
ada kesulitan berarti dalam melatihnya sebab
sudah mempunyai modal awal sebagai ibu rumah
tangga yang kesehariannya memasak. Tinggal
mengasah kemampuannya menjadi lebih
baik.”terang pemilik usaha My Kitchen ini.
“Misalnya perkara mengiris atau mengupas bahan,
Pasti semua sudah bisa, namun bagaimana cara
memperlakukan bahan ketika mengiris dan mengupas
bahan yang baik kadang tak dimiliki. Pengaruhnya pun
sangat besar dan akan terasa pada hasil akhirnya
nanti,”tambah Ika Mahanani. Yuli Masindatul Bariroh

Ketua PC Fatayat NU Jombang, Hj. Lailatun Nikmah
menyampaikan sambutan. (rahmat)

Peserta mendengarkan penjelasan narasumber. (rahmat)

Peserta sedang mengupas bahan. (rahmat)

Peserta praktik memasak Siomay. (rahmat)

Bendahara Baznas Kabupaten Jombang, Mila Ummil Habibah
menyampaikan arahan kegiatan. (rahmat)
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Baznas Kabupaten Jombang

Sambungrasa

Menebar dan Merawat Kepedulian

Berdialog dengan PC Muslimat NU Jombang (31/8) untuk menjalin
sinergitas aksi bersama Baznas Kabupaten Jombang. (dok. Baznas)

Penyerahan santunan dan bantuan di panti asuhan (1/9) di Kecamatan
Peterongan dan Sumobito. (dok. Baznas)

Baznas Kabupaten Jombang membangun kerjasama dengan
UPT Balai Latihan Kerja Jombang (1/9) guna menyelaraskan program
yang dapat dijalankan berbarengan. (dok. Baznas)

Menjenguk dan memastikan perawatan ananda Abidzar (2/9) salah satu
penderita kebutuhan khusus yang ditangani oleh Baznas Kabupaten
Jombang bersama terapis. (dok. Baznas)

Ketua Baznas Kabupaten Jombang sosialisasi di PAC Muslimat NU
Se Kabupaten Jombang di Kantor PC Muslimat NU Jombang (2/9) terkait
program yang dapat dikerjakan bersama. (dok. Baznas)

Penyerahan santunan anak yatim piatu (4/9)
bersama PC Fatayat NU
Jombang. (dok Baznas)

Ketua Baznas Jombang memasangkan sepatu AFO untuk anak berkebutuhan
khusus yang selama ini mendapatkan perawatan intensif guna
bisa lebih mandiri. (dok. Baznas Jombang)

Bersama Bupati, Baznas Kabupaten Jombang meninjau kondisi Muhammad
Alvico Nur Hidayatullah (6 tahun) di Desa Plosogenuk Kecamatan Perak (6/9)
yang terkena tumor. Selain memberikan bantuan juga berdialog dengan
orangtuanya agar berkenan di tangani secara medis. (ist)
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