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A. INFORMASI PROGRAM
Program

Waqaf Sumur Bor Lombok - Pemenang

Tipe

donasi

Waktu Pelaksanaan

19/11/2018

Alamat

Dusun Lebah Sari Bentek , Desa Pemenang Barat Kec. Pemenang

Provinsi

Nusa Tenggara Barat

Kota

Lombok Utara

Relawan

5 Orang

Kebutuhan Biaya

16,500,000

B. RESUME
RINGKASAN
Mengingat masih belum normalnya kehidupan masyarakat Lombok pasca terkena dampak bencana
gempa beberapa waktu yang lalu, masih diperlukan bantuan untuk masyarakt terutama terkait
recoveri fisik seperti rumah, sekolah, masjid, ataupun fasilitas lainnya seperti sumber air bersih.
Oleh karena itu, kegiatan bantuan kepada Korban Gempa Lombok harus tetap berlangsung. Demi
memaksimalkan upaya membantu korban gempa Lombok maka BMH Lombok menjalin kerjasama
dengan Qoloni. Dan salah satu rencana pelaksanaan program yg akan dilakukan adalah
pembuatan sarana sumber air bersih berupa sumur bor. Pembuatan sumur bor ini rencananya aka
dilaksanakan di Dusun Lebah Sari Bentek, Desa Pemenang Barat, Lombok Utara. Sumur bor yang
akan dibuat ini nantinya akan dimanfaatkan oleh masyarakat umum di sekitar wilayah tersebut dan
juga untuk kepentingan pondok tahfids yang menjadi titik lokasi sumur bor akan di buat.

TARGET SASARAN
Fasilitas Umum yang Vital Untuk Masyarakat yang terkena Dampak Bencana

ALASAN PROGRAM
Program ini dilaksanakan karena selain rumah para korban bencana yang hancur, namun banyak
fasilitas umum juga yang rusak dan saat ini masyarakat masih terkonsentrasi pada recovery
bangunan dan kebutuhan pribadi, sehingga fasilitas umum belum mampu mereka bangun kecuali
adanya bantuan.

FAKTOR KEBERHASILAN
Terwujudnya program yang dapat memberikan manfaat untuk masyarakat banyak yang terkena
dampak bencana gempa.

C. URAIAN PROGRAM
Assalamu'alaikum Warohmatullohi
Wabarokatuh..Bismillah.. Waqaf Sumur Bor LombokMengingat masih berlangsungnya kegiatan
bantuan kepada Korban Gempa Lombok oleh berbagai pihak salah satunya melalui
BMH, maka demi memaksimalkan upaya membantu korban gempa Lombok diadakan
program pembuatan sumur bor yang harapannya akan dapat di gunakan oleh
masyarakat korban gempa secara permanen. Biaya pembuatan Sumur Bor +/- Rp. 16.500.000,(sudah termasuk pompa dan pipa) dengan kedalaman 30 meter.Adapun yg menjadi alasan
dibuatkannya sumur
bor tersebut adalah, dimana semenjak gempa 7 richter disusul dengan
gempa-gempa.yg lain banyak sumber mata air yang tertutup tanah, ataupun pipa2
dari pegunungan yang hancur, di mana banyak masyarakat Lombok yang masih
menggunakan sumber mata air gunung untuk kehidupan mereka, selain itu banyak
juga sumur-sumur yg hancur dan tertutup. Hal ini menyebabkan masyarkat
kesulitan akan air bersih terlebih kemarau panjang yang belum juga usai.Karena vitalnya air bersih
untuk kehidupan
masyarakat, maka rencana pembuatan sumur bor ini diperuntukan untuk
kepentingan masyarakat umum. Sehingga
lokasi titik pembuatan sumur bor ini akan kita fokuskan pada tanah bersama
ataupun wakaf, seperti, masjid/mushola, sekolah, ataupun madrasah. Hal ini agar
tidak terjadinya kepemilikan secara pribadi untuk masa mendatang.* Dalil???? ?????? ?? ????
????? ?????? ????? ????? ????????
????? ?????? ????? ???????? ???????? : ?????? ??????? ?????????? ??????????? ??????
??? ???????? ?????? ???????? : ???? ??????? ??????? ???? ??????? ??????? ???? ??????
??????? ???? ?????? ??????? ???? ????? ????????? ???? ??????? ????????? ???? ??????
??????? ???????????? ???? ?????? ????????Dari Anas Radhiyallahu anhu , beliau
mengatakan, ” Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, ‘Ada tujuh hal
yang pahalanya akan tetap mengalir bagi seorang hamba padahal dia sudah
terbaring dalam kuburnya setelah wafatnya (yaitu) : Orang yang yang mengajarkan
suatu ilmu, mengalirkan sungai, menggali sumur, menanamkan kurma, membangun
masjid, mewariskan mushaf atau meninggalkan anak yang memohonkan ampun buatnya
setelah dia meninggal.

Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bazzar dalam
Kasyful Astâr, hlm. 149. hadits ini dinilai hasan oleh Syaikh al-Albani
rahimahullah dalam shahihul Jami’, no. 3602

D. ANGGARAN BIAYA
No.
1.

Uraian

Jumlah

Biaya jasa ngebor sudah termasuk

Satuan
30 m

Nilai

Total

300,000

9,000,000

peralatan dan perlengkapan instalasi
pipa dan kran atas
2.

Mesin Pompa air / Jet pump

1 unit

2,500,000

2,500,000

3.

Torn air 1000 Ltr

1 unit

1,500,000

1,500,000

4.

Tower Air

1 unit

3,500,000

3,500,000

TOTAL

16,500,000

E. FOTO KEGIATAN
F. LOKASI
Dusun Lebah Sari Bentek , Desa Pemenang Barat Kec. Pemenang

G. LAPORAN KEGIATAN
Seluruh aktifitas ini (Realisasi Biaya, Foto Kegiatan, Dokumen Program) akan dilaporkan melalui
website dengan URL sebagai berikut : http://qoloni.com

H. IDENTITAS PELAKSANA
Nama Lengkap

Kurniawan Mahdi

Email

kurniawan.mahdi@gmail.com

No.Handphone

08129930096

Alamat

Dusun Lebah Sari Bentek , Desa Pemenang Barat Kec. Pemenang

Provinsi

DKI Jakarta

Kota

-

Profile Singkat

-

Profesi

professional

NO KTP

-

Tanda Tangan

-

I. ALUR PROSES

