
JARINGAN 

SUPRARASIONAL 



Dalil (1) Jaringan Suprarasional

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu 'anhu , bahwa Rasulullah 

Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

“Barang siapa mengajak (manusia) kepada petunjuk, maka 

baginya pahala seperti pahala orang yang mengikutinya tanpa 

mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan barang siapa 

mengajak (manusia) kepada kesesatan maka ia mendapatkan 

dosa seperti dosa-dosa orang yang mengikutinya, tanpa 

mengurangi dosa mereka sedikit pun.”



Dalil (2) Jaringan Suprarasional

◦ Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam 

bersabda,

“Barang siapa meringankan sebuah kesusahan (kesedihan) seorang 

mukmin di dunia, Allah akan meringankan kesusahannya pada hari kiamat. 

Barang siapa memudahkan urusan seseorang yang dalam keadaan sulit, 

Allah akan memberinya kemudahan di dunia dan akhirat. Barang siapa 

menutup aib seseorang, Allah pun akan menutupi aibnya di dunia dan 

akhirat. Allah akan senantiasa menolong hamba-Nya, selama hamba 

tersebut menolong saudaranya.”

(HR. Muslim no. 2699)



Jaringan Suprarasional

Jaringan Suprarasional adalah orang-orang atau sekumpulan orang 

yang bergabung untuk menambah tabungan jiwa masing-masing 

melalui aktivitas pekerjaannya, aktivitas saling menghubungkan, 

aktivitas saling menolong dan aktivitas saling bergotong royong. 

Tabungan jiwa - tabungan jiwa yang terbentuk selain bermanfaat 

untuk memperbaiki diri sendiri dan  keluarga juga akan memperbaiki 

keadaan masyarakat dan Bangsa Indonesia. 



Tujuan Jaringan Suprarasional

1. Menciptakan manusia-manusia Indonesia yang mempunyai

tabungan jiwa yang besar agar menjadi manusia-manusia

yang sejahtera dan menyejahterakan manusia lain.

2. Membantu pemerintah dalam menyelesaikan masalah

bangsa dan negara melalui kegiatan-kegiatan suprarasional

baik di level lokal maupun nasional.



Kategori Anggota Jaringan Suprarasional

1. Anggota Jaringan Suprarasional Struktural adalah orang-orang

yang aktif pada kegiatan-kegiatan suprarasional dan mau

menjadi pengurus jaringan suprarasional baik di bidang tertentu

atau di wilayah tertentu.

2. Anggota Jaringan Suprarasional Kultural adalah orang -orang

yang mau membantu kegiatan-kegiatan jaringan suprarasional

tetapi tidak bersedia jadi pengurus jaringan suprarasional.



Contoh Kegiatan-kegiatan Jaringan Suprarasional

1. Membuat les bayaran seikhlasnya

2. Pelatihan gratis berbagai bidang ilmu

3. Sosialisasi wakaf (Uang, tanah, barang, bangunan)

4. Bantuan keuangan untuk anak yatim, guru mengaji, pengurus rumah 
ibadah

5. Pembagian sembako bagi fakir miskin

6. Membuat lomba-lomba gratis berbagai bidang

7. Memborong produk-produk UMKM

8. Donor darah, khitanan massal, pengobatan gratis

9. Renovasi rumah ibadah, pesantren, dan sekolah



TATA CARA BERGABUNG

JARINGAN SUPRARASIONAL



Tata Cara Bergabung Jaringan Suprarasional

1.Mengikuti Pelatihan Suprarasional

2.Mendaftar di web www.kpmsuprarasional.org

3.Proses Verifikasi Data 

4.Profil Anggota Jaringan Suprarasional 



Komitmen Menjadi Anggota Jaringan 
Suprarasional

1. Taat menjalankan aturan agama sesuai agama dan
kepercayaan masing-masing.

2.Bagi anggota yang beragama Islam berkomitmen
untuk melaksanakan 7 sunah dengan baik.

3.Bersedia untuk saling tolong menolong dan bergotong
royong dalam rangka berbuat kebaikan

4.Siap mengikuti pembinaan suprarasional secara rutin
minimal 6 bulan sekali.



MANFAAT MENJADI ANGGOTA 

JARINGAN SUPRARASIONAL



Manfaat Menjadi Anggota Jaringan 
Suprarasional

1. Mendapatkan relasi baru dengan sesama anggota jaringan

suprarasional agar bisa bersinergi dalam menebar kebaikan.

2. Menambah tabungan jiwa dengan membantu banyak orang yang

menghadapi kesulitan dalam berbagai bidang kehidupan.

3. Setiap anggota jaringan akan mendapatkan info-info update seputar

kegiatan-kegiatan Jaringan suprarasional dan berpeluang

berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.



Keanggotaan Akan Dihapuskan

1. Jika tidak mengikuti pertemuan atau pembinaan suprarasional 

dalam enam bulan.

2. Memberikan data palsu di web KPM

3. Melakukan tindak pidana kejahatan

4. Penonaktifan anggota menjadi hak sepenuhnya manajemen 

Jaringan Suprarasional.



STRUKTUR ORGANISASI 

JARINGAN SUPRARASIONAL



JARINGAN 
SUPRARASIONAL

5. Pelajar/Santri/Mahasiswa 

Suprarasional

4. Guru Suprarasional

7. Pegawai/Karyawan

Suprarasional

6. Profesional Suprarasional

8. Wirausaha Suprarasional

9. Komunitas Suprarasional

1. Orang Tua Suprarasional

2. Anak Suprarasional

3. Aparat Negara Suprarasional



1. Orang Tua Suprarasional

Adalah mereka yang dengan ikhlas melakukan aktivitas suprarasional 

dalam jabatan/posisi yang dimilikinya seperti:

a. Orang tua yang mendidik anaknya dengan pendidikan agama 

terlebih dahulu, mengajak anaknya rajin ibadah, takzim atau

memuliakan guru, dan mengajak anaknya untuk menolong sesama

b. Siap membantu kegiatan Jaringan Suprarasional



2. Anak Suprarasional

Adalah mereka yang dengan ikhlas melakukan aktivitas suprarasional 

dalam jabatan/posisi yang dimilikinya seperti:

a. Anak yang berbakti kepada orang tua, mendoakan orang tua, rajin

beribadah, menjaga nama baik orang tua, dan membanggakan

orang tua dengan berbagai perbuatan baik

b. Siap membantu kegiatan Jaringan Suprarasional



3. Aparat Negara Suprarasional

Adalah mereka yang dengan ikhlas melakukan aktivitas suprarasional 

dalam jabatan/posisi yang dimilikinya seperti:

a. Aparat negara yang bersifat melayani dan mengayomi masyarakat

serta mengajak kebaikan, dan menjadi contoh kebaikan bagi

masyarakat. Semua dilakukan semata-mata mengharapkan ridha

Allah

b. Siap membantu kegiatan Jaringan Suprarasional



4. Guru Suprarasional

Adalah mereka yang dengan ikhlas melakukan aktivitas suprarasional 

dalam jabatan/posisi yang dimilikinya seperti:

a. Guru yang mau mengajar dengan bayaran seikhlasnya baik 

mengajar offline atau online. Guru yang rajin ibadah, mendoakan

muridnya, dan menasehati muridnya, Ilmu yang diajarkan apa saja, 

bisa Matematika, IPA, Bahasa Inggris, ilmu memasak, ilmu bisnis, ilmu 

pemrograman komputer, bela diri dan lain-lain.

b. Siap membantu kegiatan Jaringan Suprarasional



5. Pelajar/Santri/Mahasiswa Suprarasional

Adalah mereka yang dengan ikhlas melakukan aktivitas 

suprarasional dalam jabatan/posisi yang dimilikinya seperti:

a. Pelajar/Santri/Mahasiswa yang menjadi Ketua kelas, Ketua 

OSIS, Ketua Rohis, Ketua PMR, Ketua Senat, Ketua Himpunan,

Dll 

b. Siap membantu kegiatan jaringan suprarasional



6.  Profesional Suprarasional

Adalah mereka yang dengan ikhlas melakukan aktivitas suprarasional 

dalam jabatan/posisi yang dimilikinya seperti:

a. orang-orang yang  mau memberikan jasanya sesuai dengan 

kemampuan, pengalaman, profesi yang dimilikinya  kepada 

anggota masyarakat dengan menggunakan biaya seikhlasnya atas 

jasa yang diberikan. Seperti notaris seikhlasnya, dokter seikhlasnya, 

psikolog seikhlasnya, konsultan manajemen seikhlasnya, motivator 

seikhlasnya, tukang ojek seikhlasnya, tukang pijat seikhlasnya dll.

b. Siap membantu kegiatan jaringan suprarasional



7. Pegawai/Karyawan/ASN Suprarasional

Adalah mereka yang dengan ikhlas melakukan aktivitas 

suprarasional dalam jabatan/posisi yang dimilikinya seperti:

a. Pegawai/karyawan/ASN yang bekerja pada suatu lembaga 

pemerintah /perusahaan tertentu dan memiliki aktivitas 

suprarasional di masyarakat atau di tempat kerjanya, misalnya 

menjadi ketua RT/RW,  ketua DKM, ketua Ormas keagamaan, 

ketua penggerak kegiatan sosial di kantornya,  dll.

b. Siap membantu kegiatan Jaringan Suprarasional



8. Wirausaha Suprarasional

a. Adalah wirausaha yang suka melakukan gerakan infak,

sedekah, dan wakaf.

b. Siap membantu kegiatan Jaringan Suprarasional



9. Komunitas Suprarasional

Adalah komunitas yang dibentuk oleh anggota Jaringan

Suprarasional dalam rangka mengajak orang untuk lebih dekat

kepada Allah SWT, membantu sesama, dan berkontribusi dalam

kemajuan bangsa dan negara. Contoh komunitas Suprarasional

seperti jamaah Shalawat, klub tadarus Alquran, komunitas donor

darah, komunitas peduli sampah, Komunitas anti perundungan,

komunitas puasa Senin kamis, komunitas Pembina manajemen

masjid Dll



TERIMA KASIH


