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Salam Redaksi

SUSUNAN REDAKSI

Alhamdulillah, sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah atas uswah 
hasanah, Muhammad Rosululillah. Pembawa risalah yang amanah. Penerang jalan 
ummah menuju kebahagian hakiki di Yaumil Qiyamah.

Pembaca yang budiman, senang rasanya dapat menyapa Anda semua melalui 
media jurnal ini. Sebagai edisi yang pertama, tentu seharusnya ada kesan “malu” 
karena baru berjumpa untuk pertama kali. Namun sepertinya di sini tidak. Karena 
jurnal ini tiada lain adalah representasi penguatan kebersamaan yang selama ini 
terjalin di antara kita melalui program-program yayasan yang tergabung dalam Huda 
Group. Anda tentu sudah tidak lagi asing terhadap kami, bukan? 

Ya, selama ini kita sudah mengenal dengan Yayasan atau Lembaga: Mutiara Surga, 
Huda Cendekia, Cinta Remaja Bangsa, Nurul Ummah Nusantara dan Takrimul Quran. 
Setelah melalui perundingan bersama untuk mempersatukan visi dan misi yang 
diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih besar lagi kepada ummat, maka 
disepakati adanya sinergi penggabungan usaha sosialisasi lembaga-lembaga tersebut 
kepada masyarakat. Maka terbentuklah nama Huda Group, dan kemudian jurnal ini: 
Jurnal Huda Group.

Secara ringkas, jurnal ini menyajikan laporan kegiatan yang telah dilaksanakan 
oleh lembaga-lembaga yang tergabung dalam Huda Group. Kemudian ada sedikit 
sajian ilmu, dan ringkasan dari laporan pemasukan dan pengeluaran keuangan. 
Tidak banyak menu dan halaman yang kami hidangkan dalam jurnal ini. Hanya sekitar 

8 (delapan) halaman. Namun, kami berharap dengan adanya jurnal ini kebersamaan 

diantara kita semakin kuat dan kokoh terjalin. Kami yang bergerak dalam pelaksanaan 

program-program dakwah, sosial dan pendidikan yang terusung dalam Huda Group 

dapat terus mengemban tugas ini dengan penuh amanah, sementara Anda yang 

berkontribusi dengan harta maupun do'a dapat terus memberi dukungan dan 

kepercayaannya dengan penuh bahagia, karena apa yang kita lakukan dalam 

kebersamaan ini, tiada lain adalah semata-mata untuk menggapai Ridho Alloh ta'ala.

Jl. Kapten Yusuf, Tamansari-Bogor 16610

ALAMAT KANTOR

0812 2441 6000

www.hudacendekia.org

admin@hudacendekia.org

Pembina  : Irfan Bahar Nurdin, S.Th.I
 Ganjar WijayaPimpinan Redaksi :

 PrianaStaf Redaksi  :
 AsepJurnalis   :

 Khairul AnwarDesainer   :
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Ucapan Terimakasih
SEJAK...

2012

 KEBAHAGIAAN    

BERJUTA 

TELAH  TUMBUH

MEMPESONA
Semua itu berawal dari sini,
dari kepercayaan yang telah Anda amanahkan kepada kami
yang dihulurkan dengan pengorbanan dan keikhlasan...
Tak ada yang mampu kami balas. Hanya saja, senantiasa berjuta
syukur kami haturkan dan berjuta harapan kami lontarkan untuk Anda� 

Semoga Amal Kebaikan ini tak terputus curahan pahala, rahmat,
ampunan dan keberkahannya. Sampai raga terpisah, sampai

berjumpa kembali dengan Alloh ta'ala Yang Maha Rahmah

“ “
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Motivasi Infaq

Andai Bisa Transfer SedekahAndai Bisa Transfer SedekahAndai Bisa Transfer Sedekah

Anda mungkin merasa bingung dengan judul di atas. Bagaimana seorang yang 
sudah berada di alam kubur, alias sudah tercabut nyawanya dapat berandai-andai, 
apatah lagi kalau dia ingin bersedekah? Dengan transfer lagi? 

Ya, boleh jadi Anda bingung, atau mengatakan judulnya terlalu berlebihan, namun 
kalau kita membuka lembaran ayat al-Qur'an, niscaya kita akan memahaminya bahwa 
meski telah masuk ke alam kubur, seseorang tetap memiliki angan-angan. Mari kita 
simak ayatnya:

َ َ َ َٰ َ َ َُ َ َ ََٓ َ ََّ َّ َٓ ََّ ّ َّ ۡ ّٓ ۡ ِرب لوال أخرت�� إ�� أجل قر�ب فأصدق وأكن من ٱلص���نَٰ ِ ِ ٖ ٖ ِ ِِِ
“...Duhai Robb-ku, alangkah baiknya sekiranya Engkau lambatkan kedatangan 

ajalku ke suatu masa yang sedikit saja lagi, supaya aku dapat bersedekah, sehingga 
aku menjadi bagian orang-orang sholih...”  (QS. al-Munafikun: 10)

 Tentu orang-orang yang sudah 

dicabut nyawanya itu bermacam-macam, 

ada yang baik dan ada pula yang buruk; 

Ada yang sholih dan adapula sebaliknya; 

Ada yang ditangisi kematian oleh manusia 

dan  ada  pu l a  yang  d i ha rapkan 

kematiannya. Masing-masing orang ini 

memiliki angan-angan yang berbeda. 

Nah, salah satu yang dikabarkan oleh 

Alloh ta'ala adalah angan-angan orang 

yang ingin bersedekah setelah ia masuk 

ke alam kubur, seperti dalam firman-Nya 

di atas.

Di sini tentu timbul pertanyaan, 

kenapa seorang yang sudah meninggal 

berangan-angan ingin bersedekah? 

Kenapa dia tidak mengatakan, “Maka aku 

dapat melaksanakan umroh" Maka aku 

dapat melakukan sholat atau puasa” atau 

amal sholih lainnya? 
Jawaban ulama sederhana, bahwa 

tidaklah seorang penghuni kubur 

berandai dapat "bersedekah", kecuali 

karena dia melihat besarnya pahala dan 

keutamaannya di alam kubur tersebut.
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 Subhanalloh, luar biasa sekali ayat 
tersebut faidahnya bagi kita yang   
tentunya masih hidup ini. Kini kita tahu, 
bahwa suatu saat nanti, kita pasti 
berangan-angan dihidupkan kembali 
untuk hanya dapat bersedekah. Ya, hanya 
bersedekah, bukan yang lainnya, walau 
sedikit waktu saja.

“Seseorang” Sabda Rosululloh saw, 
“akan berada di bawah naungan 
sedekahnya pada hari kiamat, sampai 
Alloh selesai memutuskan perkara di 
antara manusia.”

Inilah salah satu kedahsyatan faidah 
bersedekah. Kita pasti akan sangat 
membutuhkan naungan ini, karena pada 
hari kiamat matahari akan berada di atas 
kepala kita sampai Alloh ta'ala selesai 
memutuskan perkara antar manusia. 
Berapa lamanya? 50 ribu tahun. La haula 
wa laa quwwata illa billah. Sedemikian 
dahsyatnya Mahsyar, sehingga manusia 
kelak akan mencari perlindungan walau 
hanya pada sebutir kurma yang pernah ia 
sedekahkan.

Ada ratusan faidah lain dari amal 
sedekah yang dapat kita raih. Karena itu 
saudaraku... Mari kita lari dalam 
bersedekah. Artinya kita mempercepat 
sedekah kita. Baik itu dengan tidak 
m e n u n d a n y a ,  a t a u p u n  d a l a m 
pelaksanaannya. Jika ada kesempatan 
bersedekah, jangan tahan. Jika ada yang 
dapat mempercepat proses sedekah, 
jangan ragu atau malas. Karena semakin 
dipermudah, berarti semakin berkah. 
Semakin dipercepat, berarti semakin 
dekat dengan jaminan naungan pada hari 
kiamat.

 Jika saat ini ada fasilitas e-banking, m-
bank ing  dan  sms-bank ing  yang 
mempermudah dan mempercepat proses 
sedekah kita, mari kita sambut dengan 
bahagia. 

Seperti yang Huda Group galakkan saat 
ini dengan program sedekah auto debet.

Mungkin ada yang berpikir, “Bukankah 
lebih cepat, kalau seorang petugas amil 
datang ke rumah, dan 'langsung' 
diserahkan sedekahnya saat itu juga?”

Ya, secara kilas memang cepat. 
Sedekah langsung di tangan amil. Tapi itu 
belum kita hitung jarak tempuh amil. 
Operasional amil. Kelelahan amil. Jarak, 
operasional dan kelelahan amil, tentu 
tetap bernilai tinggi di mata Alloh ta'ala. 
Namun kesemuanya itu tentu pada 
hakikatnya “memperlambat” sede-kah 
dan juga banyak faidah lain yang “harus 
terbuang” karena adanya proses ini. 
Kalau misalkan biaya operasional lebih 
dapat kita manfaatkan untuk pembiayaan 
program kebaikan lainnya, kenapa ini 
tidak kita pilih, ya kan?

 Mari kembali kita tadabburi firman 

Alloh ta'ala yang telah kita bahas di atas. 

Utamanya bukan pada masalah how 

(bagaimana) cara bersedekahnya, tetapi 

pada keinginan kita untuk dapat terus 

bersedekah. Lagi dan lagi. Adapun pada 

masalah cara, kita usahakan pilih yang 

terbaik, yang termudah dan cepat agar 

jangan sampai sedekah itu terputus. 

Karena suatu saat nanti, ketika kita sudah 

berada di alam kubur, kita pun akan 

berandai dengan sesuatu yang paling 

mungkin dan cepat dalam bersedekah. 

Sekiranya dengan transfer adalah cara 

yang paling mudah dan cepat, boleh jadi 

kita akan berandai dapat bersedekah 

dengannya. Tapi sayang, saat itu, tak lagi 

ada kesempatan. Maka, jangan kita 

siakan kesempatan yang ada saat ini.



Program Tebar Qur�an Nusantara
Yayasan Taqrimul Qur’an (YATAQU)

Program Pembinaan Remaja Bangsa
Yayasan Cinta Remaja Bangsa (CRB)
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Galeri Kegiatan

ayasan Cinta Remaja Bangsa (CRB) bergerak di bidang pembinaan para pelajary  
dan remaja, memberikan mereka penyuluhan dengan mengadakan seminar-

seminar, pelatihan-pelatihan, dan memberikan mereka bacaan-bacaan yang berguna 
untuk pembinaan jati diri dan akhlak mereka secara cuma-cuma. Tujuan CRB adalah 
penyelamatan remaja Indonesia dari keterjatuhan moral dan meningkatkan kualitas 
pemuda bangsa. 

Yayasan
Cinta Remaja Bangsa



Program Tebar Qur�an Nusantara
Yayasan Taqrimul Qur’an (YATAQU)
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Galeri Kegiatan

ayasan Takrimul Qur’anY  (YATAQU) bergerak dalam penyebaran al-
Qur�an ke pondok-pondok pesantren khususnya dan masjid-masjid pada 

umumnya. Lebih dari 500 pesantren dan masjid di Jawa Barat telah 
mendapatkan bantuan al-Qur�an melalui YATAQU. 



Program Tebar Qur�an Nusantara
Yayasan Taqrimul Qur’an (YATAQU)

Program Pembinaan Remaja Bangsa
Yayasan Cinta Remaja Bangsa (CRB)
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Galeri Kegiatan

ayasan Mutiara Surga Y (YAMUSA) bergerak dalam pemberian bantuan 
pangan untuk kaum dhuafa dan fakir miskin. Lebih dari 5000 paket 

bantuan telah diberikan kepada kaum dhuafa dan fakir miskin di Wilayah Jawa 
Barat.



Yayasan Huda Cendekia (YHC)
Yayasan Nurul Ummah Nusantara (NUN)
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Galeri Kegiatan

Yayasan Huda Cendekia (YHC) bergerak dalam pemberian beasiswa 
pendidikan kepada putra-putra bangsa terbaik dari seluruh Indonesia. 

Beasiswa diberikan penuh yang mencakup biaya pendidikan, asrama, makan 
dan sarana belajar lainnya

Yayasan Nurul Ummah Nusantara (NUN) bergerak di bidang dakwah. 
Lebih dari 1 juta buku, kartu dakwah dan literatur telah disebarkan kepada 

kaum muslimin di berbagai daerah di Indonesia
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Laporan Keuangan

Yayasan Huda Cendekia

Penerimaan

Pendapatan Infak 602.510.000 

PengeluaranProgram

Pembinaan Remaja Bangsa (CRB) 136.178.500 

Bea Siswa Generasi Cendekia (MHI) 245.687.700

Dakwah & Tebar Buku (NUN) 72.923.000

Tebar Pangan Dhuafa & Yatim (YAMUSA) 20.645.000 

Laporan Donatur

Agustus 2015

Tebar Qur'an Nusantara (YATAQU) 10.275.000

Bea Siswa Tahfid Qur'an (DARUL AYTAM) 30.275.000 

Total 515.984.200

 Biaya Operasional 71.520.000

Saldo 15.005.800 



Huda Cendekia mengajak anda untuk turut serta
dalam mensukseskan program-program Huda Group

Melalui Huda Cendekia donasi anda dapat
disalurkan dengan lebih mudah, cepat dan aman.

Berjuta Kebaikan
Satu amal

704-0950-208
(Kode Transfer 451)

133-0011-6784-89
(Kode Transfer 008)

0286-88-418
(Kode Transfer 009)

014-30000-91
(Kode Transfer 536)

496-0000-998
(Kode Transfer 147)

711 002 395
(Kode Transfer 200)

0953 477 243
(Kode Transfer 014)

P e r t a m a   M u r n i   S y a r i a h

syariah

a.n. Yayasan Huda Cendekia
Konfirmasi Transfer :
081 2244 16000

hudacendekia.org

Huda Cendekia

@hudacendekia

Bukalah pintu-pintu kebaikanBukalah pintu-pintu kebaikanBukalah pintu-pintu kebaikan
dengan sedekah andadengan sedekah andadengan sedekah anda



auD roh  Keluarga

Pemateri � 
sabtusabtusabtu

 oktober  2015 oktober  2015 oktober  2015

 08:30-11:30

Jl. Raya Serang KM. 24
KP Sangereng Balaraja

Depan Kantor Kecamatan Balaraja

Masjid  Agung  Al-Jihad

Ust. Dr. Muhammad Sarbini, M.H.I

0812 1946 8374

( Ust. Djunaidi )

Sehari BersamaSehari BersamaSehari Bersama
Rosululloh Rosululloh Rosululloh nnn

Infaq  Melalui  Tokopedia

Daftar akun di Tokopedia.com 

Cari Counter Huda Cendekia di www.tokopedia.com/hudacendekia,
atau Ketik nama produk di kolom pencarian Tokopedia

1

2

Setelah masuk counter Huda Cendekia,
silahkan pilih voucher infaq sesuai dengan
nominal dan program yang ada di ‘Etalase’.
Lalu Klik “BELI”

3

Pilih Ikon Indomaret4

5

6

Anda akan mendapatkan jumlah kesuluruhannya, berikut dengan kode
Indomaret Anda. Catat kode tersebut untuk ditunjukkan ke kasir Indomaret

Selanjutnya, silahkan Anda kunjungi Indomaret untuk menyerahkan
dana infaq Anda. Sampaikan kalau Anda ingin membayar pembelian
voucher infaq di Tokopedia. Mudah bukan ?��
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