
Read1
Human School

Meningkatkan Kecerdasan 
Otak di Dada



Landasan Pemikiran (1)

Maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu mereka mempunyai 

hati yang dengan itu mereka dapat memahami atau mempunyai telinga 

yang dengan itu mereka dapat mendengar? Karena sesungguhnya 

bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta,

ialah hati yang di dalam dada.

QS. Al Hajj Ayat 46



Landasan Pemikiran (2)

“Dan sesungguhnya Kami jadikan untuk (isi neraka Jahanam) kebanyakan dari jin dan manusia,

mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami (ayat-ayat Allah) dan 

mereka mempunyai mata (tetapi) tidak dipergunakannya untuk melihat (tanda-tanda kekuasaan 

Allah),dan mereka mempunyai telinga (tetapi) tidak dipergunakannya untuk mendengar (ayat-ayat 

Allah). Mereka itu sebagai binatang ternak,

bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai”.

QS. Al-A’raf Ayat 179



Landasan Pemikiran (3)

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)



Landasan Pemikiran (4)

Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, 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.”

Imam Muslim, no. 2674; Abu Dawud, no. 4611; At-Tirmidzi, no. 2674; Ibnu 
Mâjah, no. 206;



Terwujudnya umat yang gemar 
melakukan amal saleh melalui 

peningkatan kecerdasan otak 
di dada umat

Visi



1. Terwujudnya Jaringan Suprarasional di
seluruh dunia

2. Terwujudnya keadilan sosial bagi
seluruh umat manusia yang dilandasi
jiwa tolong menolong

3. Terwujudnya sistem ekonomi global
yang dilandasi semangat tolong
menolong

Misi



Program Read1 Human School

Pelatihan 
Suprarasional

01
Membuat 
kegiatan promo 
Suprarasional

02

Membuat 
Jaringan 
Suprarasional

03
Membuat 
kegiatan 
Jaringan 
Suprarasional

04



1. Program Pelatihan Suprarasional

1. Pelatihan cara berpikir dan karakter Suprarasional
(Level Dasar, Level Lanjutan, Level Mahir)

2. Pelatihan Ekonomi Suprarasional
(Level Lanjutan, Level Mahir)

3. Pelatihan Matematika Suprarasional
(Level Mahir



2. Target Peserta Pelatihan Suprarasional

1. Orang TuaAnak

2. Aparat Negara

3. Guru

4. Pelajar/santri/mahasiswa

5. Profesional

6. Pegawai/karyawan

7. Wirausaha

8. Komunitas

Program pelatihan Suprarasional untuk : 



3. Membuat Kegiatan Promo Suprarasional

Membuat tulisan 
dan buku  tentang 

Suprarasional

Membuat seri 
permainan tentang 

Suprarasional

Membuat video 
youtube berseri 

tentang 
Suprarasional

Membuat program 
pembiasaan zikir 

harian untuk 
mencerdaskan otak 

di dada



4. Membuat 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. 



Anggota Jaringan Suprarasional

Anak SuprarasionalOrang Tua
Suprarasional

01 02 03

Aparat
Negara

Suprarasional

04

Guru/Dosen
Suprarasional

Berikutnya>>>



Anggota Jaringan Suprarasional

Pelajar/Santri/ 
Mahasiswa 

Suprarasional

05 06

Profesional 
Suprarasional

07

Pegawai/     
Karyawan 

Suprarasional

Berikutnya>>>



Wirausaha
Suprarasional

08 09

Komunitas/    
Lembaga 

Suprarasional

Anggota Jaringan Suprarasional



5. Membuat Kegiatan Jaringan Suprarasional

Kegiatan Jaringan Suprarasional adalah melakukan aktivitas tolong 
menolong di berbagai bidang seperti bidang kesehatan, pendidikan, 

ekonomi, sosial dan budaya. Bentuk bisa berupa membuat les 
bayaran seikhlasnya, pelatihan gratis, santunan anak yatim, donor 
darah, wakaf uang, wakaf rumah, wakaf ruko, sedekah jum’at, dll.



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.



Terima Kasih


