Aksi Bripka Ahmad Sauhi (47), anggota Bhabinkamtibmas di Polsek Karossa, Kabupaten
Mamuju Tengah, Sulbar, ini patut diacungi jempol. Dia menyisihkan gajinya dan
menghibahkan tanahnya untuk membangun Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT).
SDIT itu terletak di Desa Karossa. Setiap bulan, Ahmad menyisihkan Rp 1 juta dari gajinya
untuk membangun sekolah nonformal untuk tempat menuntut ilmu anak-anak di
tempatnya bertugas itu.
"Proses pembangunannya itu sifatnya spontanitas, dari gaji pokok sebesar Rp 3 juta,
awalnya saya sisihkan Rp 1 juta saja untuk membeli bahan, dan alhamdulillah banyak
yang mendukung hingga ikut berpartisipasi membantu proses pembangunan tersebut,"
kata Ahmad kepada wartawan melalui sambungan telepon, Selasa (13/08/2019).
Tidak hanya menyisihkan gaji, Ahmad juga menghibahkan tak tanah miliknya seluas 10 x
15 meter persegi seharga Rp 15 juta untuk lokasi pembangunan gedung sekolah yang
dirintisnya. Dari situ, warga juga ikut membantu menghibahkan tanah.
"Alhamdulillah, sejak sekolah mulai dirintis, sudah ada beberapa warga yang ikut
menghibahkan tanahnya untuk kepentingan pembangunan sekolah di masa yang akan
datang," jelasnya.
Gedung sekolah yang dibangun Ahmad itu berukuran 9 x 10 meter persegi yang terbagi
dalam tiga ruangan. Bangunan itu menggunakan atap seng dan dinding dari kalsiboard.
"Awalnya kita melangsungkan proses belajar mengajar di kolong rumah warga, tapi syukur
sekarang kita sudah memiliki gedung sekolah sendiri," ujarnya.
Untuk kelancaran proses belajar mengajar di SDIT, Ahmad tidak sendirian mengajar. Dia
dibantu tiga orang guru lain. "Ada tiga orang lain yang mengabdikan diri sebagai tenaga
pengajar sukarela di sekolah ini," ucapnya.
Meski bernuansakan agama, para guru SDIT ini juga mengajarkan sejumlah mata
pelajaran umum lainnya. Pelajaran-pelajaran itu diharapkan bisa meningkatkan
pemahaman para murid di luar pendidikan yang didapatkan di sekolah formal.
Hal tersebut membuat banyak warga semakin tertarik untuk membawa anaknya ke SDIT
ini. Murid pun semakin bertambah.
"Awalnya murid hanya ada empat orang saja, Alhamdulillah sekarang jumlah murid sudah
mencapai 17 orang, apalagi kami tidak menentukan biaya penerimaan, tergantung
keikhlasan para orang tua saja untuk memberikan biaya operasional," ujarnya.
Sudah setahun lamanya Ahmad ikut menjadi pengajar di sekolah yang dibangunnya itu.
Ahmad memiliki tujuan tersendiri.
"Tujuannya satu, bagaimana sejak dini kita membentengi anak-anak sebagai generasi
bangsa melalui peningkatan pendidikan akhlak, agar tidak terpengaruh dengan hal-hal
yang sifatnya negatif di tengah gempuran kemajuan teknologi," kata Ahmad Sauhi.

