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KABAR BiAS

ALAMAT :
Jalan Nyi Ageng Nis, KG1/511 , Rejowinangun,

Kotagede, Yogyakarta, Daerah IstimewaYogyakarta, Indonesia

Q.S. Muhammad: 7

Hai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong
(agama) Allah, niscaya Dia akan menolongmu
dan meneguhkan kedudukanmu.

ْ َ َّ ََُ ُ ْ ْ َ أقدامكمْْ ویُثبّت ینصركم � تنصروا إن آمنُوا الذیَن أیُّھا َّیا َِ ْ ُ َ ُ ُ َْ َْ َ ََ َ
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JANGAN KUATIR REZEKIMU

Allah ta’ala berfirman:

Dan tidak satupun makhluk bergerak (bernyawa) di bumi 
melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Dia mengetahui 
tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua 
(tertulis) dalam Kitab yang nyata (Lauh Mahfuzh).
[Surat Hud 6]

Allah sangat gamblang sekali menjelaskan dalam ayat tersebut 
bahwa setiap makhluk bernyawa Allah jamin rezekinya. Allah 
telah takdirkan kadar rezekinya, hingga dia meninggalkan 
dunia fana ini.

Karenanya bertebaranlah di muka bumi ini untuk mencari 
karunia Allah, dgn jalan yang baik yang telah Allah halalkan. 
Karena yang terpenting bukan perkara berapa banyak duit 
yang didapatkan, tapi yang terpenting adalah keberkahan 
yang didapatkan. Selain itu bagaimana kita mengumpulkan 
pahala dari tiap langkah yang kita jalankan, dari tiap tetes 
keringat yang kita kucurkan untuk mencari nafkah. Itulah 
yang kan jadi bekal kita di akhirat yang abadi. 
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Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda :
bersabda:

“Janganlah menganggap rezki kalian lambat turun. 
Sesungguhnya, tidak ada seorang pun meninggalkan dunia 
ini, melainkan setelah sempurna rezkinya. Maka Carilah rezki 
dengan cara yang baik (dengan) mengambil yang halal dan 
meninggalkan perkara yang haram”.
Hadits shahih, diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, Al Hakim , Al 
Baihaqi dan Abu Nu’aim. 

Semoga Allah senantiasa melapangkan dan memberikan 
keberkahan pada rezeki kita.

           (Amrullah Akadhinta)
Direktur Yayasan Bimbingan Islam
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Berikut kami sajikan laporan 
KABAR BIAS perdivisi :

•	 Divisi Komunitas Online

Alhamdulillah wa sholatu wa salamu ‘alaa Rasulillah
Kegiatan utama di Divisi Komunitas Online Bimbingan 

Islam berupa pembagian materi reguler, materi tematik, 
nasehat singkat Bimbingan Islam, dan Kuis Evaluasi Pekanan 
berjalan dengan baik sesuai jadwal yang telah disusun dan 
diikuti dengan baik oleh peserta.
	Pada pekan pertama dibulan November seluruh grup dari 

gelombang 1-8 mengikuti materi tematik dan kajian kitab. 
Materi Tematik disampaikan pada tanggal 2 November 
2018 oleh Ustadz Ratno, Lc membahas mengenai “Rebo 
Wekasan”, kemudian untuk materi kitab membahas 
kitab Syama’il Muhammadiyah pada tanggal 5, 6, dan 7 
November 2018.

	Pada pekan kedua, tepatnya pada 9 November, 
disampaikan NASEHAT SINGKAT 10 BIMBINGAN ISLAM 
: TIGA ALAT UNTUK MENAMPUNG ILMU YANG BENAR 
oleh USTADZ ABDULLAH TASLIM, LC., MA. Kemudian 
materi kitab Fiqhu Tarbiyatul Abna pada 12-14 November 
2018.

	Pada Pekan ketiga, tepatnya pada 16 November 2018, 
disampaikan NASEHAT SINGKAT 11 BIMBINGAN ISLAM : 
JADIKAN DUNIA BEKAL AKHIRAT - USTADZ ALI AHMAD, 
LC. Kemudian materi kitab Bahjatu Qulubul Abrar pada 19-
21 November 2018.
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	Pada Pekan keempat, tepatnya pada 23 November 2018, 
disampaikan NASEHAT SINGKAT 12 BIMBINGAN ISLAM 
: INTI DARI KESYIRIKAN - USTADZ ABDULLAH TASLIM, 
LC, M.A. dan NASEHAT SINGKAT 13 BIMBINGAN ISLAM : 
JANGAN BANGGA DENGAN PUJIAN - USTADZ ALI NUR, 
LC. 

Pada bulan ini kami membuka pendaftaran untuk 
grup Whatsapp gelombang ke-9, dan alhamdulillah sampai 
sekarang sudah ada sekitar 18.000 anggota baru yang 
mendaftar dan siap mengikuti materi di grup gelombang-9. 
Insyaallah pendaftaran akan terus dibukan sampai awal tahun 
2019.

•	 Divisi Syari’ah

Alhamdulillah, divisi syari’ah sebagai kontributor 
dakwah di bimbingan islam, yang membuat konten 
dakwah berupa tulisan menjalankan kegiatan dengan 
baik.  Diantaranya memegang kunci pada Kontributor 
Website, Wikimuslim, Kajian Online Admin, dan Tanya 
Jawab BiasQa. Ustadz Rosyid selaku koordinator divisi 
syari’ah mengatakan “Alhamdulillah secara umum 
berjalan lancar, hanya beberapa kali absen karena udzur. 
Dan Alhamdulillah dengan adanya Abu Reyhan kendala 
tentang macetnya Wiki bisa teratasi, begitu juga tentang 
laporan ke asatidzah kontributor lebih lancar. Secara 
umum, komunikasi dgn pihak asatidzah untuk menagih 
tulisan, mengingatkan deadline, serta laporan mukafaah, 
Insya Alloh mulai sekarang bisa lebih baik lagi.”



Kabar BiAS (November 2018)6

•	 Divisi BiASTV

Alhamdulillah, divisi BIAS TV masih sangat aktif 
untuk mengumpulkan konten dakwah berupa video 
dengan mengambil shot di Tabligh Akbar, Kajian Umum, 
dan lain-lain. Pada bulan ini aktif mengambil video 
dari ustadz Dr. Sufyan Baswedan, MA, dan ustadz-
ustadz lainnya. Kami juga aktif dalam editing sehingga 
mengusahakan untuk upload setiap hari. Namun ada 
sedikit kendala menurut penuturan kepala divisi BIAS 
TV, Ustadz Bayu mengatakan “untuk sarana penunjang/
pendukung seperti internet dan laptop masih kurang, 
harapannya ada perbaikan fasilitas”. Insyaallah dengan 
bantuan para jama’ah dalam donasi akan membantu 
meningkatkan fasilitas dan menyebarluaskan dakwah 
melalui video, dan ini sangat efisien karena banyak yang 
menonton. Pada bulan ini alhamdulillah telah tercapai 
9500 subscriber. Dan setiap harinya dilihat dari data ada 
6000an pengunjung yang menyaksikan video di channel 
youtube kami.

•	 Divisi Pendidikan

Alhamdulillah semua program dari divisi pendidikan masih 
berjalan dengan baik dengan bantuan tim yang sema-
ngat berdakwah. Diantaranya program-program tersebut 
ialah:

	Ma’had Bimbingan Islam 

Pada bulan November ini memasuki bulan 
keempat kegiatan Mahad Bimbingan Islam. Dan 
Alhamdulillah menyisakan satu pertemuan dibulan 
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Desember untuk menyelesaikan Mahad Semester 
ini, peserta masih sangat antusias mengikuti mahad 
hingga selesai. Pelajaran Reguler : Setiap Sabtu & 
Ahad, pukul 15.45 - 17.15 WIB. Alhamdulillah empat 
ustadz yang mengampu mata pelajaran reguler, 
masing-masing Ustadz Ihsan dan Ustadz Amrullah di 
Mustawa I serta Ustadz Romelan dan Ustadz Rosyid di 
Mustawa III semua berjalan lancar dan sesuai silabus 
yang telah direncanakan sebelumnya.

	KIBAR (Kampus Ilmu Bahasa Arab) 

Pada bulan November ini memasuki bulan kedua 
untuk program reguler KIBAR Okt-Nov. 4 kelas yang 
terdiri atas 2 kelas putra dan 2 kelas putri. Karena 
bulan desember dan januari nanti adalah muslim 
liburan, maka untuk sementara program dijeda selama 
dua bulan dan insyaallah akan dibuka kembali bulan 
februari nanti. Pengampu Pelajaran pada periode 
Okt-Nov : Ustadz Nizar (Nahwu 1) di Masjid Al-Ikhlas 
Karangbendo & Ustadz Alek (Nahwu 1) di Masjid Al-
Muttaqin Karangmalang untuk Ikhwan dan Ustadzah 
Rahma (Nahwu 2) di Masjid Al-Ikhlas karangbendo & 
Ustadzah Desti (Nahwu 1) masjid Al-Iman Klebengan 
untuk Akhawat.

	Wisma Mahasiswa Bimbingan Islam 

Program wisma alhamdulillah terlaksana dengan 
baik dengan bimbingan mudir masing-masing wisma. 
Program bahasa Arab untuk Wisma Abu Bakar 
alhamdulillah telah merampungkan kitab Muyassar, 
sedangkan diwisma Umar masih mencapai level 
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Nahwu 2. Kemudian santri juga aktif menyetorkan 
hafalan AL-Qur’an 2 kali setiap pekannya yaitu setiap 
Selasa dan Jumat bada subuh. Untuk program tahsin 
yang dilaksanakan setiap sabtu pagi juga berjalan 
lancar dan rutin diadakan. Semoga santri wisma 
diberikan keistiqomahan untuk menuntut ilmu dan 
dapat memberikan manfaat untuk kedepannya. 

	AISHAH (Akademi Shalihah) 

Pada bulan November ini memasuki bulan 
keempat program AISHAH. Alhamdulillah kegiatan 
belajar secara umum berjalan lancar.Kajian rutin 
setiap Sabtu pagi dilaksanakan dengan baik dan diikuti 
peserta dengan baik.  Alhamdulillah telah berlangsung 
kajian tematik dengan materi “Pelatihan Ruqyah 
Mandiri” yang dipandu oleh Ustadzah Ummu Rosyad. 
Pelatihan ini dibedakan sebagai pembekalan kepada 
para muslimah agar dapat memberikan perlidungan 
bagi dirinya, atau membantu melindungi keluarganya 
sebagai seorang ibu rumah tangga.

	Pengelolaan Sosial Media

Alhamdulillah dua sosial media kami di Instagram 
dan Facebook dengan nama Ma’had Bimbingan Islam 
dikelola dengan baik dan menjadi sumber informasi 
kegiatan-kegiatan kami. Semoga bermanfaat.

•	 Divisi Sosial Media dan Website

Alhamdulillah kegiatan rutin divisi Sosial Media dan Website 
berjalan dengan lancar. Membuat poster dakwah dan 
menyusun captionnya, share ke sosmed info dan poster 
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dakwah, membuat poster2 kajian bias, maintenance web 
bimbinganislam.com & wikimuslim.or.id, posting artikel & 
tanya jawab biasQA ke web, membuat laporan artikel ke 
para asatidz, dan mengingatkan jadwal menulis, semua 
telah dilaksanakan dengan baik.
Berikut perkembangan Media Sosial Bimbingan Islam :
	Instagram

Alhamdulillah selama sebulan followers naik lebih dari 
1000, dan kami rutin upload poster dakwah setiap hari 
kerja dipagi harinya. Total Followers sampai saat ini 
adalah sekitar 160.000.

	Facebook
Alhamdulillah telah bertambah 1500 likers, sehingga 
total likers sampai saat ini adalah sekitar 106.000.

	Selanjutnya juga Media Telegram, Twitter 
berkembangan dengan signifikan pada bulan ini 
dengan kenaikan pengikut diatas 500.

	Pengunjung Website

Tercatat 417,164 jumlah page view

Pada bulan ini juga kami menambah media sosial 
berupa Line untuk menambah jangkauan dakwah 
kami, sudah dibuat dengan ID @bimbinganislam dan 
sudah diikuti lebih dari 1000 pengguna line, padahal 
baru saja dibuka beberapa hari. Mudah-mudahan 
jangkau dakwah kami semakin luas dan semakin 
memberikan manfaat lebih banyak kepada seluruh 
pengunjung Media Sosial kami.
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	BiASQA

Alhamdulillah daftar pertanyaan yang masuk baik dari 
laman website maupun pertanyaan anggota grup 
sudah dijawab sebagian, bisa dilihat di link https://
bimbingan islam.com/category/konsultasi/

	Artikel

Artikel Bimbinganislam.com bersumber dari tulisan 
para kontributor bimbinganislam.com, hingga saat 
ini, bimbinganislam.com memiliki 12 kontributor, 
tulisan kontributor akan di posting ke website BiAS 
yang beralamatkan di https://bimbinganislam.com/
category/tausiyah/

	Laporan Keuangan PSB (Peduli Sahabat BiAS)
Laporan keuangan PSB adalah laporan keuangan yang 
berkaitan dengan penyaluran dana dari para muhsinin 
member BiAS, yang selanjutnya akan di distribusikan 
kepada member sahabat BiAS yang membutuhkan. 
Di dalam postingan website, Laporan keuangan 
PSB dibagi menjadi 2, yaitu Laporan Penyaluran dan 
Laporan Posisi Keuangan. Laporan keuangan peduli 
sahabat BiAS bisa anda lihat melalui link https://
cintasedekah.org/ (untuk penyalurannya dan laporan 
posisi keuangannya)

	Laporan Keuangan BiAS
Laporan keuangan BiAS adalah informasi berupa 
laporan keuangan perubahan dana Yayasan Pesantren 
Wisata Al- Islam Bimbingan Islam yang setiap bulan 
sekali akan di update. Laporan keuangan BiAS ini bisa 
anda lihat melalui link https://bimbinganislam.com/
laporan-keuangan-bias/
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•	 Divisi BIAS CORP

Alhamdulillah Divisi BiasCorp di bulan November 
2018 ini telah menambah kerjasama dengan produsen 
HERBAL yang ada di Jogjakarta. Semoga kedepan bisa 
menjadi pendobrak keuntungan BiasCorp, Aamiin. 

Bulan ini juga BiasCorp turut membantu berDONASI 
Gempa Palu dengan menyisihkan sedikit keuntungan 
penjualan Kalender Hijriyyah 1440 H. Penjualan Kurma 
bulan ini kurang bagus. Penjualan Madu bulan ini 
sebenarnya cukup bagus dari segi KUANTITAS tetapi 
keuntungan bagi hasilnya yang kurang baik buat kita.

Penjualan Kalender Hijrriyyah 1440 H bulan ini 
Alhamdulillah cukup bagus walaupun sudah melewati 2 
bulan Hijriyyah. Penjualan Buku dan Al-Qur’an sampai saat 
ini menjadi salah satu ujung tombak penjualan dan bulan 
ini Alhamdulillah cukup bagus.

•	 Divisi Operasional Kantor

Alhamdulillah telah terlaksana program :

	Pembukuan Data Keuangan Bulan Oktober (Tersusun 
Sesuai Dengan Nota Yang Terkumpul Terlaksana)

	Pengadaan Konsumsi Rapat (Konsumsi Rapat Rutin 
Mingguan Kantor) 

	Maintenance Kebersihan Kantor Mengawasi, 
Mengarahkan, Mengecek Bagian Yang dibersihkan 

	Pengadaan Fasilitas Kantor (Pengadaan Meja (2 item) 
dan Kursi Kantor (4 item))

	Operasional Kantor (Pengadaan Konsumsi Untuk 
Kebutuhan Harian Kantor)
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	Membuat dan Melaporkan Arus Pengeluaran 
Keuangan Kantor Bulan November

	Pengaturan Sistem Operasional Kantor (Perumusan 
Standar Operasional Prosedur (S.O.P)  
Terlaksana)

	Pengadaan mukafaah dan snack ustadz untuk kajian 
rutin kantor setiap pekan.
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Donasi Dakwah BIAS dan Donasi 
Pembangunan Markas BIAS dapat 

disalurkan melalui :

Bank BNI Syari’ah

Kode Bank : 427

 No. Rek : 8145-9999-50

 A.N : Yayasan Bimbingan Islam

  Pendaftaran Donatur Tetap & Konfirmasi Transfer 
Hanya via WhatsApp ke:  0878-8145-8000

  Cantumkan Kode 700 untuk Donasi Dakwah BIAS 
dan 333 untuk Donasi Pembangunan Markas 
BIAS di akhir nominal transfer anda...

 Format Donasi Mohon Dikirim Sesuai Niat 
Donasi:  
1. DONASIDAKWAHBIAS#Nama#Nominal#Tanggal
2. DONASIMARKASBIAS#Nama#Nominal#Tanggal


