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TAMAN Pendidikan 
Quran (TPQ) Daarul 
Hamzah yang terle-
tak di Perum Griya 

Bekasi Permai 1, Telajung, 
Kecamatan Cikarang Barat, 
Kabupaten Bekasi, sudah me-
mulai kegiatan mereka sejak 
lima tahun silam. Empat tahun 
awal berjalan, tempat terse-
but memang hanya sebagai 

sarana mengaji para remaja 
dan berfungsi sebagai forum 
kajian keagamaan warga seki-
tar. Namun, ketika pandemi 
datang pada awal tahun lalu, 
TPQ ini bertransformasi men-
jadi pesantren. Dengan begitu, 
mereka bisa turut menaungi 
para anak yatim piatu dan 
anak-anak yang berasal dari 
keluarga kurang mampu.

Cikal bakal Daarul Hamzah 
menjadi pesantren sebenarnya 
sejak 2019. Ketika itu, ada se-
orang pekerja bangunan yang 
datang dan meminta bantuan 
agar anaknya bisa belajar dan 
ditampung di TPQ tersebut. 
Saat itu, dua anak dari pekerja 
bangunan itu menjadi santri 
pertama. Hingga pada 2020, 
Pesantren Daarul Hamzah 
memberikan tempat singgah 
total kepada lima santri, yang 
berasal dari keluarga tidak 
mampu di lingkungan seki-
tar. Selain sebagai pesantren, 
Daarul Hamzah pun sejak akhir 
Desember tahun lalu mengi-
nisiasi gerakan membantu 
warga sekitar pesantren yang 
kesulitan pada masa pandemi.

“Jadi, fokus kami selain men-
jalankan pesantren kemu-
dian melebar. Saat itu melihat 
pemberlakuan pembatasan 
sosial, jadi kami turun ke ma-
syarakat. Melakukan survei, 
dan dibantu dengan warga 
yang punya informasi terkait 
orang yang butuh dibantu, 
kami bikin grup Whatsapp,” 
ungkap Moohammad Tidzi 
Abdul Mupti wakil Ponpes 
Daarul Hamzah kepada Media 
Indonesia melalui konferensi 
video, Jumat (6/8) lalu.

Ponpes Daarul Hamzah yang 
didirikan Hamzah dan dikelola 
bersama Tidzi itu kemudian 
menyuplai kebutuhan sem-

bako untuk beberapa warga 
di sekitar pesantren. Mulanya, 
kebutuhan sembako baru bisa 
mengover keluarga santri. Na-
mun, dengan merogoh dana 
pribadi mereka, dan dibantu 
sumbangan dari para jemaah 
kajian keagamaan, bantuan 
pun bisa menyentuh ke lebih 
banyak warga.

Sejak bulan puasa lalu, atau 
pada April, pesantren itu mem-
buat program Darzah Care. 
Setiap bulannya, ada 25 paket 
sembako yang dibagikan ke 
penerima tetap, terdiri dari 
lima untuk keluarga santri, 10 
untuk kelompok janda yang 
jompo, dan 10 sisanya untuk 

para keluarga yang bekerja 
di sektor informal dan tidak 
mampu mencukupi kehidupan 
harian.

“Memang dari dana pribadi 
karena kami berdua juga ada 
usaha. Nah, kalau beras dan 
sayur, memang ada donatur 
khususnya. Biasanya donatur 
menyediakan beberapa karung 
beras. Sayuran juga berasal 
dari jemaah yang biasanya 
ikut rutinan kajian kami,” 
kata Tidzi.

Memanusiakan manusia
Tidzi mengaku mereka yang 

dibantu utamanya memang 
ialah anak yatim piatu, kaum 
duafa, kelompok jompo yang 
tidak diperhatikan, dan me-
reka yang memang tidak bisa 
mencukupi kehidupan sehari-
hari meski memiliki pekerjaan. 
Sebab itu, Tidzi dan Hamzah 
tidak melihat preferensi yang 
mereka bantu, baik terkait 
dengan soal agama maupun 
lainnya. “Dalam membantu 
tidak ada syaratnya. Intinya 
adalah memanusiakan manu-
sia,” papar lulusan hubungan 
internasional Universitas Jaya-
baya itu.

Ke depannya, Tidzi pun 
berharap bisa lebih banyak 

Lembaga pendidikan bukanlah 
menara gading. Ia harus peduli kepada 
masyarakat sekitar tanpa memandang 
ras, suku, dan agamanya. Begitu yang 
dilakukan Pesantren Daarul Hamzah.

 Moohammad Tidzi Abdul Mupti 
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Pengantar: 
Pandemi covid-19 yang 

melanda dunia, termasuk 
Indonesia, telah memorak-
porandakan berbagai sendi 

kehidupan. Tidak hanya 
kesehatan, kehidupan sosial, 

budaya, dan ekonomi pun 
terdampak oleh wabah yang 

telah merenggut jutaan 
jiwa ini. Namun, di tengah 
kemuraman itu, bangsa ini 

tidak kehilangan sosok-sosok 
yang berjuang untuk sesama. 
Dari menyelamatkan nyawa 
hingga urusan perut. Kami 
menyebut mereka Garda 

Nirbaya, para pengawal yang 
tidak takut akan bahaya. 
Melalui rubrik yang terbit 

setiap Kamis ini, kami coba 
tampilkan 50 profi l berikut 

kiprah mereka dalam berbuat 
mengatasi berbagai kesulitan 
di masa pandemi. Inilah sosok 

ke-28.

Memberikan Tempat 
bagi Yatim Piatu

SELAMA pandemi hingga per 20 Juli lalu, Menteri Sosial 
Tri Rismaharini mengungkap ada 11.045 anak menjadi 
yatim piatu, yatim, dan piatu. Jumlah tersebut bersum-
ber dari perhitungan Satgas Covid-19. Sementara itu, 
Kawalcovid-19, platform pelaporan berbasis informasi 
warga, mengungkapkan setidaknya ada 50 ribu anak 

yatim/piatu akibat pan-
demi covid-19.

Pesantren Daarul 
Hamzah, berlokasi di 
Cikarang Barat, Beka-
si, yang dikelola Ustaz 
Hamzah dan Ustaz Moo-
hammad Tidzi Abdul 
Mupti pun mengata-
kan mereka siap untuk 
meng asuh para anak 
yatim dan piatu di pe-
santren mereka. 

“Saya bilang ke Ustaz 
Hamzah. Ini akan se-
makin banyak yang di-
tinggalkan orangtua me-
reka. Kami pun sepakat, 
siap untuk menampung 

dan merawat mereka,” kata Tidzi.
Salah satu rencana keduanya melalui Pesantren Daarul 

Hamzah memang membuat pesantren khusus bagi anak-
anak yatim piatu dan duafa. Sebab itu, keduanya pun 
bakal berencana mengasuh mereka yang harus hidup 
sendiri karena orangtua meninggal akibat covid.

Selain itu, keduanya berencana untuk memberikan 
tempat khusus bagi para orang jompo yang kurang diper-
hatikan. Daarul Hamzah ingin menjadi pesantren yang 
mampu memberi dukungan mental dan lingkungan bagi 
para manula tersebut. (Jek/M-4)

• BIODATA •

Moohammad Tidzi 
Abdul Mupti

Tempat, tanggal Lahir
Bekasi, 11 September 1993

  Wakil Ponpes 
Daarul Hamzah/Ketua 

Darzah Care 
  Pemimpin Ponpes 

Daarul Hamzah: Ustaz 
Hamzah

 Para santri Pesantren Daarul Hamzah.

Kepedulian kepada Warga Sekitar
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 Pengasuh Pesantren Daarul 
Hamzah, Ustaz Hamzah 
(kiri) dan Ustaz Tidzi.

membantu warga lain. Saat ini, 
warga yang dibantu berada di 
sekitar Desa Telajung dan Ke-
camatan Setu, Cikarang Barat, 
Bekasi. Ia tidak menutup ke-
mungkinan juga dari 25 orang 
penerima tetap sembako, po-
sisinya beberapa di antaranya 
bisa digantikan warga lain. 

“Misalnya dari yang kami 
bantu itu ada suami atau 
anaknya yang kena PHK. Lalu 
kalau nanti sudah dapat kerja 
lagi dan dirasa cukup untuk 
memenuhi kebutuhan, ya, itu 
akan dialihkan untuk yang ma-
sih membutuhkan.”

Tidzi juga mengaku, salah 
satu alasan dirinya bersama 
Hamzah turun ke warga untuk 
saling merawat dan menguat-
kan dengan sedikit bantuan 
ialah pengalaman keduanya 
juga pernah berada di posisi 
sulit.

“Pernah ngerasain posisi 
mereka. Saya sempat usaha 
bangkrut dan sampai berutang 
ra tus an juta. Ustaz Hamzah 
tadinya juga ada usaha dan 
se belumnya dia bekerja di 
per  usahaan, ya secara gaji cu-
kup lah. Setelah meluangkan 
banyak waktu di kegiatan sosial 
ini, jadi lebih nyaman. Nabi Mu-
hammad, kan, juga menganjur-
kan kita harus peduli dengan 
tetangga terdekat.” (M-4)

 Setiap bulannya, 
Pesantren Daarul Hamzah 
mendistribusikan paket 
sembako untuk 25 warga 
di sekitar pesantren.
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LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020

(Disajikan dalam jutaan Rupiah)

30 June 2021 30 Juni 2020

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI
Penerimaan kas dari pelanggan  206.054  167.265 
Pembayaran kas kepada pemasok  (166.049)  (128.301)
Pembayaran kas kepada direksi dan karyawan  (32.349)  (33.310)
Kas yang dihasilkan dari operasi  7.656  5.654 
Penerimaan penghasilan bunga  2.835  4.498 
Pembayaran beban keuangan  (204)  (760)
Pembayaran beban pajak  (3.304)  (1.482)
Penerimaan restitusi pajak
Penerimaan lain-lain  683  1.596 

Kas Neto yang Diperoleh dari Aktivitas Operasi  7.666  9.506 

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI
Perolehan aset tetap  (247)  (3.008)
Perolehan aset tidak lancar lainnya
Penerimaan hasil penjualan aset tetap
Penambahan / (Pengurangan) investasi yang tersedia untuk dijual  -  (107)
Pencairan investasi jangka pendek  -  - 
Pembayaran dari pihak berelasi  - -
Penambahan uang muka aset tetap  -  - 

Kas Neto yang Digunakan untuk Aktivitas Investasi  (247)  (3.115)

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN
Pembayaran pinjaman bank jangka pendek  10.000  8.000 
Pembayaran liabilitas sewa 
Pembayaran utang lembaga keuangan  -  - 
Pembayaran dividen  (30.362)  (22.771)

Kas Neto yang Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan  (20.362)  (14.771)
KENAIKAN (PENURUNAN) NETO  KAS DAN SETARA KAS  (12.943)  (8.380)
Kas dan setara kas pada  awal tahun  230.641  198.647 
KAS DAN SETARA KAS PADA  AKHIR TAHUN  217.698  190.267 

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Per 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020

(Disajikan dalam jutaan Rupiah)

2021 2020

ASET

ASET LANCAR
Kas dan setara kas  217.698  230.641 
Piutang usaha
Pihak ketiga, neto setelah dikurangi cadangan kerugian 
penurunan nilai sebesar Rp 977 pada 30 Juni 2021 dan  
Rp 1.151 pada 31 Desember 2020  22.934  24.549 

Pihak berelasi  229  40 
Piutang lain-lain, Pihak ketiga  1.102  1.259 
Persediaan, neto setelah dikurangi cadangan kerugian 
penurunan nilai sebesar Rp920 pada 30 Juni 2021 dan 
pada 31 Desember 2020  76.985  63.340 

Uang muka kepada pemasok  3.939  1.944 
Pajak dibayar di muka  2.994  866 
Beban dibayar di muka  3.243  20 

JUMLAH ASET LANCAR  329.124  322.659 

ASET TIDAK LANCAR
Investasi yang tersedia untuk dijual  300  294 
Taksiran tagihan pajak penghasilan  1.026  730 
Aset tetap, neto setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar 
Rp9.946 pada 30 Juni 2021 dan Rp2.923 pada  
31 Desember 2020  612.420  619.182 

Aset hak guna, neto setelah dikurangi akumulasi penyusutan 
sebesar Rp119 pada 30 Juni 2021 dan sebesar Rp79 pada  
31 Desember 2020  263  303 

Uang jaminan  -  - 
Goodwill  28.580  28.580 
Aset tidak lancar lainnya  1.677  1.936 

JUMLAH ASET TIDAK LANCAR  644.266  651.025 
JUMLAH ASET  973.390  973.684 

LIABILITAS DAN EKUITAS

LIABILITAS JANGKA PENDEK
Pinjaman bank jangka pendek  10.000 
Utang usaha, Pihak ketiga  24.044  17.523 
Utang lain-lain, Pihak ketiga  3  22 
Utang pajak  5.618  6.629 
Beban yang masih harus dibayar  10.253  9.514 
Uang muka dari pelanggan  3.387  982 
Liabilitas sewa, bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun  45  89 

JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK  53.350  34.759 

LIABILITAS JANGKA PANJANG
Liabilitas sewa, setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam 
satu tahun  213  213 

Liabilitas pajak tangguhan  8.708  8.021 
Liabilitas manfaat karyawan  38.874  40.711 

JUMLAH LIABILITAS JANGKA PANJANG  47.795  48.945 
JUMLAH LIABILITAS  101.145  83.704 

EKUITAS
Ekuitas yang dapat diatribusikan  
kepada pemilik Entitas induk

Modal saham, nilai nominal Rp100 per lembar saham (Rupiah 
penuh) pada tahun 2021 dan 2020
Modal dasar 6.000.000.000 saham pada tahun 2021 dan 2020
Ditempatkan dan disetor penuh 2.530.150.002 saham pada 
tahun 2021 dan 2020  253.015  253.015 

Modal hibah  2.945  2.945 
Tambahan modal disetor, neto  102.691  102.691 
Saldo laba dicadangkan  5.360  4.961 
Saldo laba belum dicadangkan  96.087  114.043 
Komponen ekuitas lainnya  398.934  398.926 
Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan
kepada pemilik entitas induk  859.032  876.581 

Kepentingan non-pengendali  13.213  13.399 

JUMLAH EKUITAS  872.245  889.980 
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS  973.390  973.684 

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020

(Disajikan dalam jutaan Rupiah)

30 Juni 2021 30 Juni 2020

PENJUALAN NETO  187.056  155.311 
BEBAN POKOK PENJUALAN  (149.059)  (120.959)

LABA KOTOR  37.997  34.352 

Pendapatan lain-lain  4.235  6.300 
Beban penjualan  (10.744)  (5.446)
Beban umum dan administrasi  (13.682)  (13.989)
Beban pendanaan  (219)  (761)
Beban lain-lain  (1.436)  (3.378)

LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN BADAN  16.151  17.078 

BEBAN PAJAK PENGHASILAN BADAN
Pajak kini  (2.844)  (2.500)
Pajak tangguhan  (688)  (480)

LABA PERIODE BERJALAN  12.619  14.098 

PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN PERIODE BERJALAN

Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan pasca kerja  - -
Surplus revaluasi aset tetap  -  - 
Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan 

 - -

Laba yang belum direalisasi atas investasi yang tersedia 
untuk dijual  8  (80)

laba rugi  - -

PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN PERIODE BERJALAN, 
SETELAH PAJAK  8  (80)

JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF PERIODE 
BERJALAN  12.627  14.018 

Laba yang dapat diatribusikan kepada:
Pemilik entitas induk  12.805  13.917 
Kepentingan non-pengendali  (186)  181 

Jumlah  12.619  14.098 

Penghasilan komprehensif yang dapat diatribusikan kepada:
Pemilik entitas induk  12.813  13.837 
Kepentingan non-pengendali  (186)  181 

Jumlah  12.627  14.018 

LABA NETO PER SAHAM 
DASAR (Rupiah penuh)  5,1  5,5 

Catatan:
Laporan Keuangan Konsolidasian untuk periode 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020 tidak diaudit. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 telah diaudit oleh KAP Paul Hadiwinata Hidajat, Arsono, 

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020

(Disajikan dalam jutaan Rupiah)

Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik Entitas induk

Kepentingan
Non-

pengendali
Jumlah 
Ekuitas

Modal 
Ditempatkan 
dan Disetor 

Penuh
Modal 
Hibah

Tambahan 
Modal 
Disetor

Saldo Laba 
Dicadangkan 

Saldo Laba 
Belum 

Dicadangkan

Komponen Ekuitas Lainnya

Sub-
jumlah

Pengukuran 
Kembali atas 

Liabilitas 
Imbalan 

Pasca Kerja

Laba yang 
Belum 

Direalisasi 
atas Investasi 
yang Tersedia 
untuk Dijual

Surplus 
Revaluasi

Saldo per 31 Desember 2019  253.015  2.945  102.691  4.799  94.785  (11.790)  175  375.187  821.807  12.591  834.398 
Cadangan wajib Entitas  -  -  -  162  (162)  -  -  -  -  -  - 
Pengalihan surplus revaluasi ke saldo laba  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Pembagian dividen  -  -  -  -  (22.771)  -  -  -  (22.771)  -  (22.771)
Penghasilan komprehensif Jan - Juni 2020  -  -  -  -  13.917  -  (80)  -  13.837  181  14.018 

Saldo per 30 Juni 2020  253.015  2.945  102.691  4.961  85.769  (11.790)  95  375.187  812.873  12.772  825.645 

Saldo per 31 Desember 2019  253.015  2.945  102.691  4.799  94.785  (11.790)  175  375.187  821.807  12.591  834.398 
Cadangan wajib Entitas  -  -  -  162  (162)  -  -  -  -  -  - 
Pengalihan surplus revaluasi ke saldo laba  -  -  -  -  2.352  -  -  (1.882)  470  17  487 
Pembagian dividen  -  -  -  -  (22.771)  -  -  -  (22.771)  -  (22.771)
Penghasilan komprehensif tahun 2020  -  -  -  -  39.839  (3.545)  (32)  40.813  77.075  791  77.866 

Saldo per 31 Desember 2020  253.015  2.945  102.691  4.961  114.043  (15.335)  143  414.118  876.581  13.399  889.980 
Cadangan wajib Entitas  -  -  399  (399)  -  -  -  -  -  - 
Pembagian dividen  -  -  -  -  (30.362)  -  -  -  (30.362)  -  (30.362)
Penghasilan komprehensif 30 Juni 2021  -  -  -  -  12.805  -  8  -  12.813  (186)  12.627 

Saldo per 30 Juni 2021  253.015  2.945  102.691  5.360  96.087  (15.335)  151  414.118  859.032  13.213  872.245 

Jakarta, 12 Agustus 2021
PT EMDEKI UTAMA Tbk

Direksi

DICARI

D i c a r i ,  B a p a k  S u h a r i ,  H a r a p 

h u b u n g i  I b u / M s .  G l a d y s  H u n g , 

p e k e r j a  s o s i a l  d a r i  I n t e r n a t i o n a l 

S o c i a l  S e r v i c e  ( I S S )  c a b a n g 

Hongkong  me la lu i  Wha tsApp  a tau 

SMS d i  +85268160986  a tau  su re l /

emai l  g ladys.hung@isshk.org,  untuk 

d iskus i  te rka i t  kese jah te raan anak 

yang lahi r  d i  Hongkong pada tanggal 

21  Mare t  2020.


