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ISI KEGIATAN: Wakil Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat Abdul Hadi Wijaya mengisi manteri dihadapan para peserta program Sadesha di Hotel Brits Karawang.

Penghafal Alquran Kumpul di Karawang
Ikut Pembinaan Program Sadesha

KARAWANG, RAKA - Pro
gram satu desa satu hafiz 
(Sadesha) merupakan upaya 
pem erintah Provinsi Jawa 
Barat untuk meningkatkan 
Sumber Daya Manusia (SDM). 
Melalui program in i dihara- 
pkan akan melahirkan para 
hafiz di wilayah Jawa Barat.

Wakil Ketua Komisi V DPRD 
Jawa Barat Abdul Hadi Wijaya 
mengatakan, masyarakatyang

mengikuti program in i tidak 
sebatas akan m elah irkan 
penghapal A lquran, tetapi 
mereka juga diharapkan dapat 
memhina masyarakat lainn- 
ya di desa masing-masing. 
"Kalau program in i berjalan 
dengan ba ik  akan la h ir  
d ikem ud ian  hari a h li-ah li 
quran yang baru,” jelasnya, 
usai memberikan materi pa- 
da kegiatan pembinaan pe

serta angkatan ke IV Sadesha 
di Hotel British, Selasa (21/9).

Gus Ahad, sapaan akrab 
Abdul Hadi Wijaya menyebut, 
sepengetahuannya daerah 
lain belum ada yang mener- 
apkan progam  semacam 
Sadesha ini. Sehingga dengan 
adanya program tersebut di 
Jawa Barat bisa menjadi per- 
baikan bagi masyarakat. "Pro
gram ini belum pernah dico- 
ba daerah la in . Nantinya 
program in i bisa jadi refer- 
ensi atau d icontek daerah
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lain," katanya.
Politisi Fraksi PKS itu ber- 

pesan kepada peserta p ro 
gram Sadesha, supaya tidak 
terlena dengan uang honor 
yang d ib e r ik a n . N am un, 
mereka dim inta untuk fokus 
agar bisa m encetak para 
penghafal A lqu ran . "Jadi 
fokuslah  m engejar u n tu k  
mencetak hafiz yang baru. 
Nanti keberkahannya akan 
bertambah dari orang-orang 
baik,” imbuhnya.

Kem udian m enuru t Gus

Ahad, program Sadesha yang 
d ianggap p en ting  u n tu k  
memberdayakan umat Islam 
ini, terkadang menjadi aspek 
yang sering dilupakan dalam 
rancangan pem bangunan 
daerah. O leh karenanya, 
Komisi V m endukung pro
gram Sadesha yang digagas 
o leh G ubernu r dan W akil 
Gubernur Jawa Barat. "Kami 
tidak memandangnya sebagai 
gerakan p o lit ik , (tap i) in i 
gerakan pemberdayaan umat 
Islam,” imbuhnya.

Sebagaimana d ike tahu i 
jumlah peserta program Sade
sha in i sudah mencapai 6.500 
orang se-Jawa Barat. Di an- 
taranya 2.600 peserta mer
upakan penghafal 30 juz dan 
sebagiannya penghapal 10 
hingga 20 juz. Sementara itu 
peserta pembinaan angkatan 
IV yang m engikuti d iklat di 
hotel B ritish sebanyak 120 
orang dari tiga kabupaten/ 
kota yaitu Kota Bekasi, Ka
bupaten Bekasi, dan Kabu
paten Karawang. (m ra)


