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SEKILAS PEDULI SEHATI
Sebuah kata yang beriring do'a ketika sakit, yang menjadi inspirasi berdirinya peduli
SEHATI, didirikan oleh beberapa orang yang pernah mengalami penyakit berat, pernah
koma, sehingga logo lembaga amal ini adalah koma dan koma. Peduli sehati adalah
gerakan dan aksi peduli, bertautnya hati untuk peduli kemanusiaan, pemberdayaan
masyarakat miskin dhuafa, yatim piatu, diffabel. Mari bersama bergabung peduli, untuk
hidup lebih bermanfaat dan semoga menjadi bekal di akhirat.

PENGANTAR
Rancang bangun Rumah Qur’an Sehati

SUDAH SIAPKAH BEKAL KITA ?
Tidak hanya Bekal di Dunia,
Siapkan bekal untuk Akhirat yang Kekal Abadi,

“Dari Abu Hurairoh ra. bahwa Rasulullah Saw. bersabda:
ketika seseoransia meninggal maka putuslah amal darinya
kecuali tiga hal: Shadaqah Jariyah, ilmu yang bermanfaat
dana nak yang shalih selalu mendo’akannya.” (HR. Muslim
no. 1631)
JANGAN MENUNDA BERSEDEKAH JARIYAH

Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah Kami
berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada
salah seorang di antara kamu; lalu ia berkata: “Ya Rabbku, mengapa Engkau tidak menangguhkan (kematian)ku
sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat
bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang
saleh?”(QS.Al-Munaafiquun:10)

Seperti roda yang berputar, waktu terasa sangat cepat untuk dialami. Begitu pun
kehidupan dan peradaban manusia dimana ia berperan aktif dalam menentukan
sebuah pilihan: “mengikuti zaman” atau “mengatur zaman”. Dalam sejarah
peradaban manusia belum pernah terjadi perubahan yang spektakuler yang hadir
ditengah-tengah masyarakat jahiliyah menjadi manusia yang bermartabat seperti
dilakukan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW telah mengembalikan manusia
kepada penciptanya sebagai hamba Allah, menyatukan kekuatan dan potensi
masyaraka, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, kebenaran, dan
keadilan. Sehingga Rasulullah SAW menjadi suri tauladan dan tidak habis-habisnya
kita bicarakan.
Kunci kesuksesan Rasulullah SAW dalam membentuk peradaban mulia
tersebut ada pada konsepsi yang dibawanya yaitu Al-Qur'anul Kariim. Dengan AlQur'anlah kembalinya jiwa-jiwa yang telah melenceng dari fitrahnya, membebaskan
manusia dari tradisi jahiliyah, membersihkan jiwa, menghiasi jiwa dengan akhlak
dan memberi pencerahan ke seluruh penjuru dunia dengan ilmu pengetahuan.
Dalam sejarah telah dibuktikan bahwa berkibarnya panji-panji islam karena umat
islam konsisten dengan Al-Qur'an. Seperti yang diatakan oleh Malaik bin Anas
bahwa: “Umat ini tidak akan menjadi baik kecuali dengan cara yang dipakaiutnuk
menjadikan baik pendahulu umat ini, hal ini tidak lain adalah dengan Al-Qur'an”.
Kita menyaksikan pada dekade terakhir ini, umat islam Indonesia telah
berusaha dari satu generasi ke generasi utnuk menjadikan Al-Qur’an benar-benar
dijadikan pedoman hidup melalui berbagai proses pembelajaran: membaca,
mengahafal, mengkaji Al-Qur’an. Bahkan Indonesia menempati peringkat pertama
terbesar di dunia dari banyaknya penghafal Al-Qur’an. Oleh karena itu, disamping
membaca, menghafal perlu dilakukan usaha-usaha lanjutan secara massif agar alQur'an bisa dipahami oleh seluruh umat islam. Termasuk menyiapkan kader-kader
da'I untuk menyampaikan kandungan Al-Qur'an dengan mudah dan praktis dan juga
mengembangkan metode-metode terkait dengan pembelajaran Al-Qur'an.
Untuk itulah Yayasan Peduli Sehati bermaksud akan mendirikan Rumah Qur'an
Sehati (RQS) yang didalamnya akan memberikan perhatian pada pembelajaran AlQur’an yang meliputi 3 T, yaitu: Tahfizd (menghafal Al-Qur’an); Ta’lim (mengkaji kitab
akhlak, fiqih, dll); Tanmiyah (Ilmu terapi, bela diri dan pengembangan herbal).
Sebagai tahap awal dari perencanaan ini, Yayasan Peduli Sehati bermaksud
akan membebaskan tanah seluas 3000 m2 yang akan didirikn bangunan Rumah
Qur’an Sehati yang lokasinya berada di Ngemplak, Sleman, Yogyakarta. Disamping
itu, Yayasan peduli Sehati juga memiliki program yang selama ini sudah berjalan,
yaitu sebagai berikut: Program Pondok Pesantren dan Rumah Tahfidz Qur’an,
Program Rumah Sehati untuk Faqir dan Dhuafa, program rumah sehati untuk
gangguan jiwa dan narkoba, program kesehatan faqir miskin dan difabel dan
program lainnya dapat dilihat di www.pedulisehati.com / www.pedulisehati.net.

www.pedulisehati.com ~ www.pedulisehati.net
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STRUKTUR PENGURUS
Dewan kehormatan: IKH. Dr. Tulus Musthofa. Lc. M.A
Ust H. Al Fadhil Ghani Samsudin, Lc.
Direktur
Pengurus

: IJunni AD, S.Psi
: Ir. Muhammad Abdurrahman, M.Si
Ustadz Drs. Choirul Arifin
Haji Ari Darisman, S.Sos
: Mima Mutammimah,S.Pt

Admisi

PAKET DONASI
BERSEDEKAH JARIYAH Program Yayasan Peduli Sehati
BERSEDEKAH JARIYAH PROGRAM YAYASAN PEDULI SEHATI

1. Program Pondok Pesantren dan Rumah Tahfidh Qur'an
2. Program Rumah Sehati Untuk Faqir dan Dhuafa
3. Program Rumah Sehati untuk Terapi Gangguan Jiwa dan Narkoba

Tholabul ‘ilmi PP. Darussalam

DONASI PEMBEBASAN TANAH

1. Pembelian Tanah untuk Rumah Qur'an SEHATI Sleman : Rp. 2 juta/M
2. Pembebasan Tanah Pesantren Yatim Daarusalam : Rp. 500.000,-/M
DONASI PEMBANGUNAN GEDUNG

(Bisa atasnama Corporate/Perusahaan atau Keluarga Besar Trah/Bani)
Donasi 1 Gedung Rp. 100.000.000,Donasi 1 Ruangan Rp. 20.000.000,DONATUR TETAP OPERASIONAL PROGRAM

Pesantren dan Rumah Sehati
Rp.100.000,-/Santri/Bulan
Paket Kesehatan Faqir Miskin/Diffabel Rp.100.000,-/Pasien/Diffabel
BERAPAPUN DONASI TIDAK DI BATASI JUMLAHNYA

Sedekah

JARIYAH
itu

Mudah

SEKRETARIAT :
Jl. Sanggrahan 266 Maguwoharjo Depok Sleman Yogyakarta 55282
Tlp: 0274-4333702 Hotline: 08572 9000 655 E: pedulisehati@gmail.com
t: @pedulisehati ~ Instagram: pedulisehati# ~ FB: Pedulisehati

www.pedulisehati.com ~ www.pedulisehati.net

Pelaksanaan Pembangunanan
Pondok Pesantren Darussalam Magelang

