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Jakarta : Ada beberapa cara yang dilakukan dalam menghadapi bulan puasa yang tinggal di depan mata. Di
berbagai daerah ada acara yang lazim disebut acara mandi pembersihan diri dan ada lagi yang
menyemarakkannya dengan pawai. Bagi Grup Astra, setidaknya yang tergabung dalam Yayasan Amaliah
Astra (YAA), PT Federal International Finance (FIF) yang diwakili oleh brand Amitra, dan Asuransi Astra
Syariah, ada kolaborasi unik dalam menyambut dan menyemarakkan bulan Suci Ramadan 1443 Hijriah yang
jatuh pada awal April 2022 ini. Kegiatan tersebut disebut program Ramadan Sejuk dan Sehat.
Program ini merupakan kegiatan bersih-bersih lingkungan Masjid dan Mushala di berbagai lokasi di Jakarta,

Bogor, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek), bahkan ada juga di beberapa wilayah lain di di luar
Jabodetabek, misalnya Lampung, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Kegiatan ini antara lain membersihkan
AC masjid sekaligus mengisi freon, membersihkan lingkungan masjid seperti toilet, kamar mandi, tempat
wudu dan sarana lain yang ada dalam kawasan masjid atau mushala dengan pemberian peralatan untuk
bersih-bersih tersebut.
Pada program ini juga, YAA melibatkan 1.000 teknisi Air Conditioner (AC) yang tergabung di dalam
komunitas Master AC yang selama ini adalah binaan YAA untuk membantu membersihkan AC yang ada di
masjid ataupun mushala yang pada akhirnya ingin memberikan kenyamanan dalam beribadah selama bulan
Ramadan dan seterusnya.
Ketua Amanah Astra YAA, Gama A. Yagotomo, mengatakan Program Ramadan Sejuk dan Sehat ini
merupakan sebuah program keberlanjutan yang dilakukan untuk mendukung umat Islam dalam beribadah
dengan nyaman dan sejuk, sehingga pada akhirnya menciptakan kekhusyukan.
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“Program Ramadan Sejuk dan Sehat telah dilaksanakan sejak 5 tahun terakhir dengan melakukan berbagai
kegiatan bersih-bersih lingkungan, seperti pembersihan AC, dan berbagai macam kegiatan untuk menjaga
kebersihan dan kesejukan Masjid ataupun Mushala, sehingga menjadikan ibadah umat lebih khusyuk selama
bulan Ramadan. Tahun ini jumlah terdapat 246 Masjid dan Mushala yang ada dalam program ini,” tutur
Gama.
Sementara itu, Chief Compliance and Risk Management Asuransi Astra, Adi Sepiarso, mengatakan bahwa
kegiatan hari ini dapat terlaksana atas kontribusi seluruh peserta Asuransi Astra Syariah.
“Memberikan peace of mind merupakan komitmen yang terus kami pegang, tak hanya bagi pelanggan
namun juga bagi lingkungan sekitar di manapun kami berada. Pada kali ini kami berbahagia dapat
menyalurkan dana sosial peserta Asuransi Astra Syariah untuk mendukung kenyamanan beribadah
masyarakat. Bersama Asuransi Astra Syariah, peserta tak hanya dapat terlindungi dari berbagai risiko,
namun juga dapat berpatisipasi dalam berbagi kebaikan kepada sesama,” ujar Adi.
Memakmurkan Masjid
Pada kesempatan yang sama, Presiden Direktur PT Sharia Multifinance Astra (SMA), Inung Widi Setiadji,
mengatakan bahwa Amitra hadir dalam berbagai kesempatan yang ada, terutama untuk memenuhi kebutuhan
umat, seperti membiayai porsi haji, Umroh dan pembiayaan logam mulia atau emas yang berbasis syariah.
Menurut Inung, kolaborasi ini akan mampu memberi dukungan yang lebih banyak bagi kemaslahatan umat,
sehingga memberikan dampak positif ke depannya. “Dengan menyalurkan dana sosial syariah PT FIF, kami
ikut bangga melihat hasil yang diperoleh dalam upaya memakmurkan Masjid dan Mushala dan untuk jadi
tempat ibadah yang nyaman,” jelas Inung.
Lebih lanjut, Inung menambahkan, melalui kolaborasi penyaluran dana sosial syariah ini juga kami
menyalurkan bantuan berupa alat kebersihan berupa penambahan freon AC Masjid dan pemberian peralatan
bersih-bersih Masjid atau Musala seperti sapu lidi, pel, pengki, dan lain sebagainya.
Dalam FirmanNya, Allah SWT menjelaskan tentang memakmurkan Masjid yang diterangkan dalam Qur’an
Surah ke-9 At-Taubah ayat 18 yang memiliki arti : “Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah
hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta (tetap) melaksanakan salat,
menunaikan zakat dan tidak takut (kepada apa pun) kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka
termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk (QS At-Taubah (9) : 18)”.
Ayat ini menerangkan bahwa umat Islam patut memakmurkan Masjid-masjid Allah hanyalah orang-orang
yang benar-benar beriman kepada Allah dan berserah diri kepada-Nya serta percaya akan datangnya hari

akhirat, tempat pembalasan segala amal perbuatan, melaksanakan salat, menunaikan zakat dan tidak takut
kepada siapa pun selain kepada Allah. Orang-orang inilah yang diharapkan termasuk golongan yang
mendapat petunjuk untuk memakmurkan masjid-masjid-Nya.
Kehadiran bulan Ramadan selalu mendapat tempat di hati masyarakat, karena Ramadan dikenal sebagai
penghulu dari seluruh bulan yang sekaligus juga merupakan bulan penuh berkah dan penuh rahmat. Untuk
memuliakannya, selama bulan suci tersebut dianjurkan untuk memperbanyak amalan sunnah, seperti
membaca Al Qur’an, berzikir, beristighfar, shalat dhuha, tarawih dan bersedekah.
Selain itu, diperlukan juga persiapan diri dari sisi keilmuan, yaitu mendalami ilmu yang terkait dengan
ibadah Ramadan dengan mengikuti berbagai pengajian dan menjalankan itikaf di sepuluh hari terakhir
Ramadan dengan menetap di Masjid untuk mencari keridhaan Allah dan bermuhasabah atau introspeksi diri
atas perbuatan yang telah dilakukan selama ini.
Semua kegiatan tersebut di atas sangat membutuhkan suasana yang baik, bersih, nyaman dan sejuk di dalam
Masjid. “Ïn shaa Allah kami bisa menciptakan suasana tersebut,” ungkap Gama A. Yogatomo dari YAA.

