
Jadi Marbot
Masjid Ummul Mu’minin

Sekitar 1.000 jamaah memadati halaman 
masjid. Sebagian besar duduk di kursi plastik 
yang tertata rapi. Sebagian kecil yang tak 

tertampung terpaksa ngemper di teras masjid.
Sementara itu di luar masjid, puluhan pedagang 

menggelar lapaknya. Ada yang berjualan makanan 
seperti sate ayam, nasi kuning, dan pecel. Atau 
minuman seperti sinom dan es buah. Yang lainnya 
menjajakan pakaian dan rupa-rupa kebutuhan 
rumah tangga.

Tepat pukul 06.00 terdengar suara salam 
menyapa. Rupanya salah satu pimpinan masjid 
sedang membuka acara. Tidak banyak basa-basi, 
lima menit kemudian dia mempersilakan sang 
pembicara naik podium.

Pukul 07.00, acara berakhir. Satu jam pengajian 
berjalan mulus, termasuk sesi tanya jawab dan doa 
penutup. Jamaah pun bubar. Sebagian besar mereka 
pulang membawa oleh-oleh, sebab panitia selalu 
menyiapkan bingkisan berupa sayur-mayur dan 
selembar buletin bagi peserta yang datang lebih awal. 
Selain oleh-oleh, peserta juga mendapat sarapan 
porsi ringan berupa polo pendem dan kue basah, 
serta segelas teh hangat.

Itulah suasana Pengajian Ahad Pagi yang 
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diselenggarakan oleh Masijd Ummul Mu’minin yang berlokasi di 
Jalan Barata Jaya VIII/8 Surabaya.

Sayangnya, pengajian yang digelar setiap Ahad pertama itu 
harus terhenti di edisi ke-99, bulan Maret 2020. Pandemi Covid-19 
yang melanda Indonesia tak memungkinkan diadakan pertemuan 
tatap muka massal dengan peserta ribuan jamaah.

“Seharusnya edisi ke-100 akan kami selenggarakan kembali 
pada bulan April 2020. Tapi mendadak kita batalkan,” kata M Munir 
Qomary SH SSos, Ketua Dewan Pengurus Yayasan Masjid Ummul 
Mu’minin. 
 
Pengajian Menggembirakan

Menurut lawyer itu, pengajian yang pernah dihadiri sampai 
1.200 peserta itu idenya berasal dari Nadjib Hamid. Pengajian itu 
semula berasal dari pengajian rutin Jumat sore di Masjid Ummul 
Mu’minin, yang diikuti oleh ibu-ibu dan sudah berjalan sejak 1985.

Melihat jumlah jamaah pesertanya yang tidak berkembang, 
Nadjib Hamid mengusulkan untuk mengubahnya. Maka sejak 

Nadjib Hamid di tengah jamaah Pengajian Ahad Pagi Masjid Ummul Mu’minin Surabaya (M Munir 
Qomary)
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tahun 2012 pengajian itu direformasi. Selain waktu yang diganti, 
konsepnya pun diubah.

Pertama, pengajian harus menggembirakan. Maka setting acara 
dirancang untuk tujuan itu. Misalnya, tempatnya tidak lagi di 
dalam masjid tetapi di luar. Untuk tujuan ini, takmir masjid harus 
membeli 1.000-an kursi plastik.

Adanya oleh-oleh dan jamuan sarapan pagi juga bagian 
dari upaya menggembirakan itu. Jadi, jamaah datang ke tempat 
pengajian bukan hanya memperoleh oleh-oleh berupa ilmu, 
melainkan juga mendapat buah tangan. Sebab, menurut Nadjib 
pada suatu kesempatan, pada dasarnya semua orang—baik kaya 
maupun miskin—senang jika mendapat hadiah.

Dan yang menarik, hadiah-hadiah itu berasal dari jamaah 
untuk jamaah. Siapapun boleh menyumbangkan hadiah, bukan 
hanya berupa sayur atau sarapan. Tapi apapun yang sanggup 
diberikan dan memberi manfaat, seperti pot lengkap dengan 
bunganya, sabun mandi, buku, dan sebagainya.

Kehadiran ‘pasar dadakan’ juga bagian dari rancangan 
pengajian yang menggembirakan. Terutama menggembirakan bagi 
para pedagang kecil yang menjadi binaan program Pinjaman Lunak 
tanpa Bunga (PLTB) yang sekarang dipimpin oleh Siti Rachmana 
Bintari SH MS, Ketua Seksi Sosial/Kewanitaan Yayasan Masjid 
Ummul Mu’minin.

Para pedagang kecil yang biasanya berjualan di pasar 
tradisional itu diberi kesempatan berdagang di situ, agar sambil 
berdagang mereka tetap bisa mengikuti pengajian.

Yang tak kalah pentingnya dalam konsep menggembirakan 
itu adalah konten atau materi pengajian yang juga harus 
menggembirakan. “Karena itu isi ceramah yang disampaikan 
tidak boleh hantam sana hantam sini,” kata Nadjib Hamid. Dia 
mengharapkan, dengan tema yang sejuk dan mencerahkan itu, 
jamaah akan gembira atau bahagia sehingga tertarik untuk kembali 
datang.

Kedua, selain menggembirakan, pengajian dirancang untuk 
menerapkan salah satu ajaran Islam tentang disiplin waktu. 

57

Hijrah dari Kampung Halaman



Oleh karena itu, jam enam pagi tet, pengajian sudah harus 
dimulai, berapapun jamaah yang sudah hadir. Demikian juga 
akhir pengajian: pukul tujuh sudah harus rampung. Tapi karena 
pembiasaan itu secara istikamah dilakukan, maka akhirnya jamaah 
bisa mengikuti irama: berpengajian tepat waktu.

Menurut Nadjib Hamid, di samping melatih disiplin, pengajian 
tepat waktu ini juga sebagai upaya agar tidak mengganggu acara 
keluarga. Bagi yang ingin bepergian atau beraktivitas lain di hari 
libur itu, bisa melanjutkan karena pengajian sudah bisa ‘diukur’ 
waktunya.

Ketiga, Pengajian Ahad Pagi Masjid Ummul Mu’minin juga 
dirancang sebagai pengajian yang bersih. Untuk tujuan ini, panitia 
telah menyiapkan puluhan tempat sampah di berbagi sudut 
halaman masjid.

Selama ini Nadjib galau, karena banyak sampah berserakan 
usai digelarnya berbagai acara umat Islam. Ini yang menurutnya 
bertolak belakang dengan ajaran Islam yang menjunjung tinggi 
kebersihan. 
 
Ikut Merawat dan Menularkan

Tak hanya punya ide, Nadjib Hamid pun ikut merawat 
bagaimana pengajian itu berjalan dan terus berkembang. 

Jamaah Pengajian Ahad Pagi Masjid Ummul Mu’minin Surabaya (Nadjib Hamid)
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Menurutnya, salah satu ukuran pengajian itu maju, adalah jumlah 
peserta yang selalu meningkat.

Maka tak bosan-bosannya tiap bulan dia mengirim pesan 
pendek sebagai undangan ke ratusan nomor telepon yang ada di 
HP-nya. Bagi Nadjib, undangan personal itu akan lebih menggugah 
kehadiran, meskipun sudah jamak diketahui bahwa tiap Ahad 
pertama acara ini digelar. Maka jangan heran jika pengajian ini 
diikuti oleh ribuan peserta, termasuk dari berbagai kota. 

Tak hanya soal peserta, Nadjib Hamid pun memanfaatkan 
luasnya jaringan dia dalam menghadirkan penceramah yang 
berbobot. Sejumlah nama beken bisa dihadirkan di acara ini. 
Misalnya mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah 
M Din Syamsuddin, mantan Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul 
Ulama (PWNU) Jawa Timur KH Ali Maschan Moesa, atau Wakil 
Gubernur Jatim (waktu itu) Saifullah Yusuf.

Tidak ingin keberhasilan pengajian itu dinikmati sendiri, 
Nadjib Hamid dengan getol menceritakan konsep pengajian yang 
menggembirakan tersebut. Di berbagai pengajian Ahad pagi di 
daerah yang digelar di dalam masjid atau gedung dia mengusulkan 
agar dipindah ke tempat terbuka: ke halaman gedung atau masjid.

Pemberian sayur-mayur untuk oleh-oleh peserta juga dia 
usulkan, termasuk kepada Pengurus Masjid at-Taqwa Desa 
Sidojangkung, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, yang 
mengundangnya menjadi penceramah pertama saat pengajian itu 
dibuka.

Tidak hanya mengusulkan, Nadjib Hamid juga masih 
memantau jalannya pengajian di tempat lain. Kepada Mohammad 
Nurfatoni, salah satu pengurus Masjid at-Taqwa misalnya, dia 
selalu menanyakan bagaimana perkembangannya, berapa sekarang 
jumlah peserta pengajian,  dan sebagainya. 

Tak cukup itu, di Masjid at-Taqwa dan beberapa pengajian di 
daerah, Nadjib Hamid juga memberikan kegembiraan lain berupa 
beasiswa—dari Baznas Jatim, tempat dia juga mengabdi—pada 
anak-anak peserta pengajian yang tak mampu. Ini bentuk konkret 
pengajian menggembirakan legacy Nadjib Hamid.
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Kifayah Memudahkan Pengurusan Jenazah
Masjid Ummul Mu’minin semula didirikan oleh kaum ibu, 

yakni Hj Sya’diyah Ibrahim Ali dan anggota Pengajian Pengawas 
Surabaya lainnya. Karena itu masjid ini dinamakan Ummul 
Mu’minin, yang artinya ibunya kaum beriman. Setelah didirikan, 
kepengurusan masjid tersebut dilimpahkan pada kaum bapak 
dengan ketua yayasan pertama Tumirin Suyoso.

Selain mendirikan masjid, Hj Sya’diyah Ibrahim Ali, yang 
saat itu menjadi Ketua Pimpinan Daerah Aisyiyah Kota Surabaya, 
juga mendirikan Panti Asuhan Aisyiyah Jalan Barata Jaya No. 19 
Surabaya.

Pengajian Ahad Pagi adalah salah satu program yang 
menonjol di Masjid Ummul Mu’minin. Selain itu ada dua program 
unggulan lainnya. Yaitu kegiatan Kifayah alias pengurusan jenazah 
dan Pinjaman Lunak tanpa Bunga (PLTB).

Meninggal tanpa ribet. Begitulah wartawan senior Ali 
Murtadlo menyebut program Kifayah Masjid Ummul Mu’minin. 
Program ini melayani anggota dalam pengurusan jenazah, dari A 
hingga Z.

Keribetan-keribetan urusan orang meninggal, seperti 
siapa yang memandikan, kain kafannya sudah siap atau belum, 
ambulansnya ready atau tidak, modinnya siapa, dan yang penting 
makam dan penggalinya sudah ada atau belum, semua akan diurus 
oleh program yang lahir sejak 10 Januari 2006 itu.

Sampai saat ini sudah lebih dari 750 keluarga Muslim yang 
menjadi ‘member’-nya. Dan uniknya, meski Masjid Ummul 
Mu’minin ini paham fikihnya lebih dekat ke Muhammadiyah, tapi 
peserta Kifayah bisa dari mana saja: NU, Muhammadiyah, atau 
lainnya.

Untuk mengikuti program ini cukup membayar Rp 1,5 juta 
(cash) per jiwa langsung diterbitkan ‘Sertifikat Pelayanan Kifayah’. 
Tapi juga bisa dengan cara diangsur Rp 10 ribu per bulan. Sampai 
saat ini uang iuran Kifayah yang terhimpun sudah mencapai lebih 
Rp 750 juta. ”Itu tak boleh diotak-atik. Khusus untuk Kifayah saja. 
Tak boleh dipakai yang lain-lain,” kata M Munir Qomary. 
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Pinjaman Lunak tanpa Bunga Melawan Rentenir
Pinjaman Lunak tanpa Bunga (PLTB) pada awalnya digagas 

oleh Siti Rachmana Bintari. Ide itu muncul dari keprihatinan sang 
konsultan hukum itu saat pergi ke pasar tradisional di Mangga 
Dua, Surabaya pada tahun 2006. Di dalam pasar dia menjumpai 
banyak pedagang kecil atau pedagang kaki lima (PKL) yang 
terjerat rentenir. Mereka ditagih dengan hardikan dan sikap kasar 
lainnya.

Fenomena itu membuatnya trenyuh sekaligus prihatin. Maka 
lahirlah ide PLTB untuk membebaskan pedagang kecil yang terjerat 
‘bank titil’ alis lintah darat itu. Berliku jalan yang dia lalui, termasuk 
menghadapi penolakan beberapa pengurus masjid, ketika kali 
pertama gagasan itu disampaikan ke pengurus masjid tahun 2006. 
Saat itu dia menjadi Wakil Ketua Seksi Sosial/Kewanitaan Yayasan 
Masjid Ummul Mu’minin.

Tapi Rachmana bergeming. Meski sempat mengendapkan 
idenya lima tahun, istri M Munir Qomary itu kembali mencoba 
berusaha membantu para pedagang kecil itu dengan caranya 
sendiri. Dan semangatnya bangkit saat dia bertemu dengan Hj Nur 
Latifah—salah satu pengurus Panti Asuhan Aisyiyah Barata Jaya—
yang banyak mengenal dengan PKL-PKL itu karena mereka kontrak 
atau tinggal di dekat rumahnya di Jalan Bratang Gede 6-D/33 
Surabaya.

“Beliau sudah agak sepuh (kelahiran 5 Oktober 1952) tapi 
mobilitas tinggi. Beliau saya ajak ngobrol sampai enam kali untuk 
membahas ini,” ungkapnya. Salah satu yang menjadi pertanyaan 
Latifah adalah soal dana. Menjawab keraguan itu Rachmana 
menegaskan, “Untuk masalah dana biar saya yang urus. Yang 
penting saya dibantu untuk bisa berkenalan dengan para pedagang 
itu.”

Walhasil, pada 2 Oktober 2011 Rachmana me-launching PLTB 
untuk kali pertama di rumah Latifah, di Bratang Gede. Ada 
sembilan PKL yang mendapat pinjaman, masing-masing Rp 200 
ribu dan harus dicicil 20 kali per pekan: tanpa tambahan apapun. 
Tanpa bunga dan pungutan apapun.
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“Sembilan orang itu dikumpulkan di ndalem (rumah) Bu 
Latifah, saya bikinkan perjanjian pinjam-meminjam. Karena saya 
orang hukum, tanda tangan di atas materai pada saat itu,” kata istri 
M Munir Qomary itu. Dia mengaku saat itu tetap memakai nama 
Masjid Ummul Mu’minin karena kalau mengatasnamakan pribadi, 
akan timbul kesan yang sama dengan rentenir.

Agar proses pengembalian pinjaman sembilan PKL itu berjalan 
lancar, Rachmana meminta di antara mereka ada yang menjadi 
koordinator yang tugasnya menampung cicilan teman-temannya 
itu untuk diserahkan ke Latifah yang kemudian meneruskannya ke 
pengurus yayasan.

Pada launching kedua, yang berlangsung dua pekan setelahnya, 
jumlah PKL yang mengajukan PLTB ada 28 orang. Dua pekan 
setelah itu, juga di-launching lagi PLTB dengan 68 peminjam. 
Polanya masih sama, masing-masing PKL mendapat pinjaman 
200 ribu. Kedua launching ini sudah dilakukan di Masjid Ummul 
Mu’minin, meski dananya masih dari pribadi.

Setelah tiga kali launching itu, Yayasan Masjid Ummul 
Mu’minin menyetujui PLTB sebagai program resmi masjid, hingga 
berkembang seperti sekarang ini. Menurut Rachmana, saat ini—per 
25 Juni 2021—ada 194 orang yang menjadi donatur PLTB dengan 
total 559 kali memberikan donasi.

Adapun dana yang terkumpul dari zakat dan infak 290 
donatur tersebut sebesar Rp 784.871.000. Seperti program Kifayah, 
uang ini dibukukan secara terpisah dari dana lainnya. Rachmana 
menjelaskan, hingga kini, nasabah yang pernah mendapat pinjaman 
adalah 1.534 orang dengan 6.378 kali transaksi dan nilai akumulasi 
sejak digulirkan pinjaman pertama sampai saat ini mencapai Rp 5,9 
miliar.

“Platform pinjaman tertinggi Rp 4 juta. Itu tergantung 
keaktifan mereka, kegigihan mereka, tanggung jawab mereka, dari 
pinjaman ke pinjaman yang lain. Bisa naik-bisa naik begitu. yang 
sudah lunas pinjam lagi,” jelas Rachmana.

Keberhasilan PLTB Masjid Ummul Mu’minin ini oleh Nadjib 
Hamid disampaikan di berbagai forum pengajian. Tujuannya untuk 
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menginspirasi yang lain: bahwa jika dikelola dengan baik dan 
amanah, dana umat bisa sangat bermanfaat, termasuk upaya untuk 
menghadang rentenir. Bahkan pernah dia tulis pula soal itu di 
kolom opini Jawa Pos tanggal 21 Mei 2020 dengan judul: Ramadan-
Kepedulian ke Orang Melarat.

Dalam tulisan yang berima seperti puisi itu Nadjb Hamid 
memuji gagasan Rachmana bersama ibu-ibu lainnya di Masjid 
Ummul Mu’minun. “Semua itu tidak lepas dari peran ibu-ibu 
hebat, yang mau bergerak dan berkeringat, menangani program ini 
dengan ikhlas dan amanah,” tulisnya.

 
Bermula dari Full Timer

Kemonceran Masjid Ummul Mu’minin dengan program-
program unggulan itu tak lepas dari peran Nadjib Hamid sebagai 
salah satu pengurus inti yayasan. Bersama M Munir Qomari dan 
Ir Achmad Faiz Hadi Prajitno MS, ketiganya secara ‘bergantian’ 
memimpin Yayasan Masjid Ummul Mu’minin.

Saat wafatnya 9 April 2021, Nadjib Hamid menjabat Ketua 
Dewan Pembina Yayasan Masjid Ummul Mu’minin periode 2019-
2023. Sementara yang menjadi Ketua Dewan Pengurus M. Munir 
Qomary dengan Sekretaris Imani Basuki. Dan Ahmad Faiz Hadi 
Prajitno menjadi Ketua Dewan Pengawas.

Nadjib Hamid (no. 5 dari kanan) bersama Pengurus Masjid Ummul Mu’minin periode 
2008-2013. (dok. Masjid Ummul Mu’minin)
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Sebelumnya, pada periode 2014-2018 Nadjib Hamid menjadi 
Ketua Dewan Pengurus dengan Sekretaris M. Munir Qomary. 
Sedangkan Ahmad Faiz Hadi Prajitno sebagai Ketua Dewan 
Pembina dan H. Soehodo (wafat, 20 Maret 2017) sebagai Ketua 
Dewan Pengawas.

Pada periode 2009-2013 Nadjib Hamid sebagai Sekretaris 
Dewan Pengurus dengan Ketua Ahmad Faiz Hadi Prajitno. Adapun 
M. Munir Qomary menjadi Ketua Dewan Pembina dan Ketua 
Dewan Pengawas-nya adalah H Soehodo. Formasi yang sama 
terjadi pada periode sebelumnya tahun 2004-2008. Hanya saja yang 
menjadi Ketua Dewan Pengawas adalah Laksanto Nugroho.

Menjadi orang penting di masjid tersebut, Nadjib Hamid tidak 
datang dengan tiba-tiba. Dia berangkat dari nol sejak tahun 1987. 
Seperti dikisahkan oleh M Munir Qomarim koleganya di masjid 
tersebut. “Awalnya itu ketika Ummul Mu’minin membutuhkan 
tenaga full timer,” ungkapnya. Istilah full timer yang dicetuskan 
Tumirin Suyoso—Ketua Yayasan Masjid Ummul Mu’minin pertama 
tahun 1983—itu maksudnya adalah tenaga yang bekerja secara 
penuh alias pemangku operasional masjid.

Munir yang menjadi pengurus yayasan masjid sejak 1984 
menjelaskan, waktu itu Tumirin meminta pada KH Muammal 
Hamidy, pimpinan Ma’had Ali lil Fiqh wa-Da’wah Bangil, Pasuruan, 
untuk mencarikan muridnya sebagai full timer. Maka dikirimlah 
Nadjib Hamid yang waktu itu sudah mengantongi ijazah D3. 

“Saya dengan beberapa pengurus lain yang ngetes. Ngetes-
nya wawancara masalah yang berkaitan manajemen (masjid),” 
ujarnya. Selain dia, Tumirin yang mantan tentara juga ikut 
mewawancarainya. Dari wawancara itu, Nadjib Hamid—yang 
waktu itu masih bujangan—dinyatakan lulus. Salah satu persyaratan 
yang membuatnya lulus adalah kesanggupan tinggal di masjid.

Setelah diterima, dia tinggal di masjid bersama Achmad Faiz 
Hadi Prajitno, mahasiswa ITS yang ‘mondok’ di masjid. “Jadi Pak 
Nadjib sebagai full timer yang digaji sedangkan Pak Faiz tidak 
digaji karena bukan pegawai,” jelas Munir yang pernah jadi PNS di 
Departemen Keuangan.
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Menurut dia, gaji full timer Nadjib saat itu cukup untuk 
kebutuhan sehari-hari. Jika dikurskan sekarang ini gajinya sekitar 
Rp 1 juta. “Pokoknya dibuat jajan sekarang itu tidak habis kok,” 
ujarnya.

Apalagi saat itu pegawai full timer mendapat kiriman makan 
dua kali dari Panti Asuhan Aisyiyah Barata Jaya. “Masaknya dari 
sana. Jadi panti itu kita ngasih uang untuk ngirim makan siang 
dan makan malam. Kemudian besok paginya alat-alat makan 
dikembalikan,” terangnya.

Sebagai pegawai full-timer Nadjib Hamid harus mengerjakan 
apa saja. Dari menyapu, ngepel, adzan, ngimami, hingga 
menggantikan khatib yang berhalangan hadir. “Di awal itu, semua 
pekerjaan dikerjakan Pak Nadjib karena waktu itu dia yang menjadi 
satu-satunya pegawai yang diangkat Ummul Mu’minin,” jelasnya.

Munir mengakui, kemampuan Nadjib di bidang ketakmiran 
sangat mumpuni, karena waktu di Bangil dia tinggal di masjid juga, 
yakni Masjid Manarul Islam Bangil. “Kalau dari tugas ketakmiran 
itu sangat mumpuni, karena basiknya dari ma’had. Tapi dari sisi 
yang lain, sosial pergaulan sesama kawan, juga soal administrasi, 
waktu itu pada awal-awal perlu dibina, gaya pondokannya masih 
melekat,” kenang Munir.

Tapi karena kecerdasan dan kemampuan adaptasi 
yang baik, Nadjib cepat berubah dan berkembang. 
“Karena dituturi sana dituturi sini, diajak ngobrol sana 
diajak ngobrol sini, dan mendapat beberapa masukan akhirnya 
Pak Nadjib lambat laun mulai berubah. Jadi kesan ndesonya itu 
ada waktu empat tahun pertamanya, tapi di akhir cerita itu bagus 
sekali,” terangnya. Bisa dikata, Masjid Ummul Mu’minin menjadi 
salah satu tempat yang membentuk kepribadian Nadjib Hamid, 
termasuk dalam hal jaringan, administrasi, kebersihan dan 
kerapian, serta kedisiplinan. 

Munir menjelaskan, pada tahun 1990 Nadjib Hamid tak lagi 
tinggal di Masjid Ummul Mu’minin karena mendapat tugas untuk 
menempati rumah di Jalan Gembili III/42 Surabaya, milik arsitek 
alumnus ITS yang juga tokoh Muhammadiyah: Ir HR Soelaiman.

65

Hijrah dari Kampung Halaman



Meski tak lagi tinggal di masjid, namun status Nadjib Hamid 
masih full timer. Tapi karena waktunya berkurang drastis maka 
yayasan mencari full timer lagi bernama Suparlan. Status full timer 
Nadjib Hamid ini bertahan hingga dia diterima sebagai Sekretaris 
Eksekutif di Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa 
Timur tahun 1996.

Dengan status barunya di PWM itu, Nadjib Hamid ‘berani’ 
memboyong isrtinya: Luluk Hamidah, yang dinikahinya pada tahun 
1995. Selama setahun dia menitipkan istrinya di rumah mertua 
di Desa Kandangsemangkon, Kecamatan Paciran, Kabupaten 
Lamongan. Baru setelah dua bulan anak pertamanya—Muhammad 
Ulun Nuha—lahir Mei 1996, dia diboyong ke rumah Jalan Gembili 
III/42.

Tidak lagi menjadi full timer, Nadjib tetap berkiprah di Masjid 
Ummul Mu’minin. Munir menggungkapkan, dia bersama Faiz aktif 
merekrut dan membina Remas Masjid Ummul Mu’minin. Pada 
tahun 1998-2002 Nadjib menjadi wakil sekretaris yayasan dan terus 
meningkat ‘kariernya’ hingga akhir hayatnya sebagai Ketua Dewan 
Pembina Masjid Ummul Mu’minin.

Munir mengakui, dalam 10 tahun terakhir ini, Nadjib Hamid 
banyak menghabiskan waktunya di Muhammadiyah. “Pak Nadjib 
hanya memberikan kontribusi secara fisik itu sekitar 10 persen dan 
lebih banyak kontribusi pemikirannya. Tapi karena saya lawyer 
yang masih bisa kerja di rumah jadi dapat saya bilang 90 persen 
yang nongkrong di masjid itu saya,” ucapnya. (*)
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Ramadan-Kepedulian ke Orang Melarat

Opini oleh Nadjib Hamid *
Jawa Pos 21 Mei 2020

SALAH satu fungsi puasa Ramadan adalah menumbuhkan 
kepedulian dan kasih sayang terhadap sesama masyarakat, 
terutama yang melarat. Rasulullah menyatakan, man laa 
yarhamunnas laa yarhamhullah. Siapa saja yang tidak mengasihi 
terhadap sesama manusia, dia tidak akan mendapatkan kasih 
sayang dari Allah yang Mahahebat.

Hadis riwayat Imam Muslim tersebut menandaskan bahwa 
dalam Islam kepedulian terhadap sesama itu sangat penting dan 
diutamakan. Bahkan ada hadis lain yang menyebut, laa yu’minu 
ahadukum hatta yuhibbu li akhihi maa yuhibbu linafsihi. Tidaklah 
sempurna iman seseorang sebelum dia mengasihi saudaranya 
sebagaimana dia mengasihi dirinya sendiri.

Secara doktriner semangat berbagi dan peduli terhadap 
sesama itu luar biasa. Tinggal bagaimana doktrin agama tersebut 
diwujudkan dalam tindakan nyata tanpa banyak berdebat.

Untuk peduli dan saling mengasihi tidak perlu banyak syarat. 
Hanya soal niat dan kesungguhan beragama yang taat. Banyak 
orang kaya dan pintar tidak peduli. Sebaliknya, tidak sedikit yang 
tetap peduli meski tidak pintar dan ekonominya melarat.

Beberapa waktu lalu, misalnya, kita mendapat pelajaran 
hebat. Dari seorang abang becak Surabaya yang setiap malam 
memperbaiki sendiri jalan-jalan berlubang tanpa perintah aparat. 
Ketika ditanya, apa yang melatari perbuatannya? “Saya tidak ingin 
ada orang yang jatuh di jalan berlubang tersebut, lalu mati. Saya 
ingin menyelamatkan nyawa orang,’’ jawabnya singkat.

Di Yogyakarta, juga ada seorang abang becak yang setiap 
tahun bisa berkorban ternak kambing terbaik di antara ternak 
korban yang lain, padahal dia tidak memiliki becak sendiri. 
Caranya, setiap ia membayar sewa becak kepada majikannya, 
uangnya selalu dilebihkan sebagai tabungan dan diambil setiap 
tahun jelang Idul Adha.

Mengapa di tengah kesulitan ekonomi, dua abang becak 
tersebut tetap bisa berbuat mulia dan memberi manfaat? Tidak lain 
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karena niat kuat dan insyaallah karena kesungguhannya dalam 
beragama. Bagi kita yang memiliki kemampuan relatif lebih, tentu 
malu jika tidak bisa berbuat lebih hebat.

Lebih-lebih situasi Ramadan tahun ini darurat. Akibat wabah 
coronavirus disease 2019 atau Covid-19, jumlah orang melarat 
terus meningkat. Maka, semangat berbagi dan peduli harus 
diupayakan meningkat. Bukan hanya peduli sehat, melainkan 
juga peduli ekonomi umat yang kian sekarat. Melalui infak dan 
zakat.

Korban Lintah Darat
Kebetulan rumah saya dekat dengan pasar rakyat. Di pasar 

kumuh itu terdapat ribuan pedagang melarat. Mereka berjualan 
aneka sembako sejak malam hingga pagi dengan jumlah 
pengunjung yang sangat padat. Tapi, di tengah ribuan orang yang 
melakukan transaksi ekonomi itu terdapat beberapa ibu yang 
keliling menghampiri para pedagang untuk menagih cicilan utang 
berikut bunga berlipat.

Para pedagang kecil itu mengaku terpaksa pinjam uang 
kepada ‘bank titil’ karena merasa tidak ada lembaga keuangan 
yang bisa diutangi tanpa agunan, apalagi dengan proses cepat. 
Dalam kondisi darurat, mereka masuk perangkap dan akhirnya 
tidak sedikit yang terjerat.

Umumnya mereka pinjam Rp 1 juta. Tapi, sebelum diterima, 
dipotong dulu 10 persen sebagai uang syarat. Harus lunas plus 
bunganya selama dua bulan sebesar 20 persen atau setara 120 
persen setahun, sehingga mereka kian melarat.

Kisah tersebut ternyata nyambung dengan apa yang dialami 
jamaah masjid tempat saya berkhidmat. Ringkas cerita, di masjid 
ini sejak 1985 memiliki pengajian bulanan pada Jumat. Tapi, 
hingga memasuki usia seperempat abad, jumlah jamaahnya tidak 
meningkat. Lalu, mulai awal 2012 pengajiannya diubah hari Ahad.

Sejak saat itu jumlah jamaahnya terus meningkat. Tapi, 
kemudian ada beberapa yang meminta pengajian dikembalikan 
ke Jumat dengan alasan supaya tetap bisa jualan di pasar pada 
hari Ahad. Usulnya kami balik dengan tawaran agar jualannya saja 
yang dibawa ke pengajian Ahad.

Setelah berjalan beberapa saat, kembali ada yang curhat 
bahwa tidak sedikit dari mereka yang terperangkap jebakan si 
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lintah darat. Sehingga hasil jualannya habis untuk membayar 
cicilan utang plus anakan yang berlipat-lipat.

Mereka minta masjid memberikan pinjaman modal tanpa 
bunga dari uang kas atau zakat. Tapi, setelah dibahas dalam rapat, 
sebagian besar pengurus menyatakan tidak sependapat. Khawatir 
dananya diembat.

Mengingat hal ini merupakan problem serius ekonomi umat, 
beberapa orang sepakat urunan hingga terkumpul dana Rp 15 juta 
sebagai zakat. Selanjutnya, kami sampaikan kepada mereka bahwa 
ada uang zakat yang bisa dipinjam tanpa bunga, tapi harus amanah.

Cara pengembaliannya cukup diangsur setiap pekan selama 
dua puluh kali dengan beberapa syarat. Antara lain, dana yang 
dipinjam benar-benar digunakan untuk usaha, bukan untuk beli 
pakaian atau barang-barang kurang bermanfaat.

Untuk memudahkan pembinaan para peminjam dibagi dalam 
beberapa kelompok dengan syarat: jika ada satu anggota saja 
yang tidak bayar cicilan, seluruh anggota kelompok disanksi tidak 
boleh pinjam lagi supaya taat. Selain itu, mereka diharuskan hadir 
dalam setiap pengajian Ahad.

Alhamdulillah, pelaksanaan program berjalan lancar 
tanpa ada satu pun yang ngadat. Jumlah peminjam dan nilai 
pinjamannya pun terus meningkat. Pada gilirannya, jumlah jamaah 
pengajian naik pesat.

Mengetahui programnya sangat bermanfaat, banyak yang 
tertarik menyerahkan infak dan zakat. Sehingga pertambahan 
modalnya berlipat-lipat dan omzetnya lebih dari Rp 1,5 miliar. 
Semua itu tidak lepas dari peran ibu-ibu hebat, yang mau bergerak 
dan berkeringat, menangani program ini dengan ikhlas dan 
amanah.

Alhasil, program skala mikro yang dikerjakan secara sukarela 
ini setidaknya telah menyelamatkan lebih dari 500 keluarga dari 
jebakan lintah darat. Andai pola ini bisa dikembangkan di semua 
masjid dan bersinergi dengan lembaga amil zakat, tentu hasilnya 
akan jauh lebih hebat.

Memang rakyat tidak cukup hanya dikhotbahi bahwa uang 
rente itu dilaknat. Tapi, harus pula difasilitasi dan dipagari agar 
tidak sampai terbelit utang yang menjerat.

Setiap Ramadan kita sudah berpuasa disertai zakat. Tapi, 
jangan-jangan seperti disinyalir Rasulullah, “Betapa banyak orang 
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yang berpuasa, tapi tidak mendapatkan apa-apa selain lapar dan 
dahaga belaka.’’ Lantaran masih banyak masyarakat melarat.

Rasanya kita semua perlu menata kembali manajemen puasa 
dan zakat supaya berguna efektif untuk memperbaiki kondisi 
ekonomi umat. Senada dengan fungsi zakat, agar harta tidak 
hanya beredar di antara para orang kaya atau konglomerat. (*)

* Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jatim
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